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1.

Wstęp

1.1 Zlecenie
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu (wersja z 27 lipca 2006 roku)
Strategii Rozwoju ZrównowaŜonego Rozwoju Transportowego Warszawy na lata
2007-2013 i dalsze (dalej: SZRTW lub Strategia) została wykonana na zamówienie
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wykonawcą projektu Strategii jest Biuro
Drogownictwa i Komunikacji UMSW. Prognozę wykonał zespół działający na
podstawie Umowy zawartej w dniu 7 stycznia 2005 r. pomiędzy PwC Polska sp. z
o.o., a Miastem Stołecznym Warszawa w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie usługi doradztwa w zakresie
projektów m. st. Warszawy współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej”. Prognoza została wykonana i przyjęta przez zleceniodawcę w
październiku 2006 roku. Następnie trwały prace konsultacyjne, w szczególności
publiczna dyskusja nad Strategią I Prognozą. Tym samym zgromadzono bogaty
materiał, który pozwolił na rozszerzenie i uzupełnienie obu dokumentów. Niniejsza
wersja została zestawiona w grudniu 2008 r. a następnie poprawiona w lutym 2009 r.
Tym samym okres obowiązywania tych dokumentów strategicznych obejmuje lata
2009-2013 oraz lata następne. Ostatecznie Prognoza odnosi się do dokumentu pn.
Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015
roku i na lata kolejne w tym: ZrównowaŜony Plan Rozwoju Transportu Publicznego
Warszawy (dalej: SZRSTW lub Strategia).

1.2 Zakres merytoryczny Prognozy
Zakres Prognozy jest zgodny ze stanem prawnym sprzed 15 listopada 2008 roku, a
więc z art. 41 ust. 2 ustawy „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późniejszymi zmianami), oraz art. 3 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późniejszymi zmianami).oraz wymogami Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie. Jest takŜe zgodny z zapisami nowej Ustawy z dnia 3
października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.2008.1227). W związku z powyŜszym zakres prognozy oddziaływania na
środowisko powinien zawierać omówienie niŜej podanych punktów.
1.

Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi waŜnymi dokumentami dotyczącymi ochrony
środowiska, rozwoju zrównowaŜonego, rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy
oraz transportu, w tym transportu miejskiego. Przede wszystkim chodzi o
powiązania z dokumentami strategicznymi tyczącymi się ochrony środowiska i
zrównowaŜonego rozwoju, bowiem dokumenty związane z meritum dokumentu
strategicznego (transport miejski, rozwój Warszawy) są omówione w SZRSTW,
a ponadto aktualne przepisy ochrony środowiska odnoszące się do ocen
strategicznych zmieniły kategoryzację wymagań w tym względzie. .
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2.

Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz diagnoza prospektywna
potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu.

3.

Prognoza ma określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach
objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem łącznie z wpływem na
stan ludzi zamieszkujących w otoczeniu przewidywanych dróg transportowych.
(Zgodnie z opinią sanitarną ZNS-7170-1817-150/06.EG wydaną przez
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie).

4.

Ma takŜe określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony
środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu w
szczególności dotyczące obszarów chronionych, (w tym objętych siecią
obszarów NATURA 2000).
Projekt przedsięwzięcia, który nie jest bezpośrednio związany z ochroną
obszaru NATURA 2000 powinien być szczegółowo zdiagnozowany. Zgodnie z
art. 33 ust l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004
Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) zabrania się podejmowania działań
mogących w znaczny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk
gatunków roślin i zwierząt oraz w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na
gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000 (dotyczy
teŜ obszarów projektowanych) z zastrzeŜeniem art. 34 Ustawy o ochronie
przyrody. Uwaga ta ma istotne znaczenie, poniewaŜ, Warszawa jest rozdzielona
na dwie części doliną Wisły, która jest włączona do sieci NATURA 2000,
ponadto do tej sieci naleŜy sięgający miasta i istotny dla sieci transportowej
Kampinoski Park Narodowy. Wymóg ten wynika takŜe z nowej Ustawy z 3
października o udostępnianiu informacji…(Dz.U.2008.1227).

5.

Prognoza powinna określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska
ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania
dokumentu.

6.

Ma takŜe określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływanie
na środowisko, ludzi oraz zabytki, z uwzględnieniem oddziaływań
bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych,
średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych.

7.

Winna przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.
Mowa tu takŜe o oddziaływaniach pośrednich, przeniesionych, takŜe
prawdopodobnych. Ponadto prognoza powinna zawierać informacje o
kierunkach i rozwiązaniach w zakresie gospodarki odpadami, które zapewniłyby
właściwą selekcję, wywóz, przetwarzanie oraz składowanie odpadów zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi
zmianami).

8.

Ma przedstawić rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w
projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opisem
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metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym takŜe wskazania
trudności wynikających z niedostatków techniki, luk we współczesnej wiedzy lub
dostępnych materiałach.
9.

Powinna zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu
prognozy.

10. Powinna zawierać informację o przewidywanych metodach analizy realizacji
projektowanego dokumentu, oraz częstotliwości jej przeprowadzania.
11. Powinna zawierać informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na
środowisko.
12.

Prognoza powinna
niespecjalistycznym.

zawierać

streszczenie

sporządzone

w

języku

Prognoza nie jest samodzielnym dokumentem i zawsze powinna być analizowana
wraz z projektem strategii. Nie jest jednak uzupełnieniem merytorycznym ani
recenzją strategii. Ma przedstawiać warunki, na jakich strategia moŜe być
zaakceptowana ze względów środowiskowych. W szczególności w prognozie nie
musza być rozwaŜane wszystkie aspekty środowiskowe, jeśli zawiera je strategia, lub
jeśli ich omawianie jest prosta akceptacją strategii. Nie musi takŜe występować
zgodność ocen i koncepcji środowiskowych pomiędzy strategią a prognozą.
Wreszcie w prognozie nie jest wymagane pełne dokumentowanie źródeł, zwłaszcza
tych, które wykorzystuje strategia. W szczególności prognoza nie musi odnosić się
do dokumentów strategicznych o charakterze branŜowym i regionalnym nie
dotyczących ochrony środowiska.
W przypadku generalnej akceptacji dokumentu strategicznego podstawowym celem
operacyjnym prognozy jest wskazanie ekologicznych skutków wdroŜenia strategii,
wskazanie wariantu najkorzystniejszego ekologicznie, a przy tym realnego oraz
wyliczenia zalecanych środków mitygacyjnych, czyli łagodzących. W konkretnych
warunkach Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Transportowego Warszawy, po
dokonanych w trakcie współpracy pomiędzy wykonawcami strategii i prognozy
uzupełnieniach i poprawkach a takŜe po obszernych zmianach będących
następstwem konsultacji społecznych, dokument ma wyraźne oblicze
prośrodowiskowe – jego wdroŜenie generalnie sprzyja ochronie środowiska i
wypełnianiu zasad zrównowaŜonego rozwoju. Tym samym zbyteczne okazało się
szczegółowe wnikanie we wszystkie aspekty strategii i jej relacji do problematyki
ekologicznej. Natomiast zapisane w Prognozie zalecenia sozotechniczne oraz listy
środków mitygacyjnych powinny być wykorzystane podczas wdraŜania strategii.
Zgodnie z obecnymi regulacjami dokumenty te naleŜy traktować jako nierozłączne.

1.3 Metody
Opracowanie zostało wykonane zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie Prawo
ochrony środowiska (w stanie prawnym przed 15 listopada 2008 roku, ale z
uwzględnieniem zmian po tej dacie). Zastosowano sprawdzoną metodę
merytorycznego komentarza do Strategii oraz wprowadzenia elementów mających
szczególne znaczenie środowiskowe, których w Strategii zabrakło. W szczególności
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Prognoza omawia parę wariantów Strategii identyfikując je przestrzennie, rzeczowo i
ekologicznie. Zgodnie z obowiązującą procedurą, Prognoza powinna być poddana
konsultacjom społecznym wraz z dokumentem zasadniczym. Po tych konsultacjach,
uwzględniając ich wyniki, organ prowadzący (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy)
uwzględnia je, a takŜe zapisy Prognozy w dokumencie ostatecznym. Przy takiej
procedurze końcowy dokument strategiczny zawiera elementy uwarunkowań
środowiskowych, przy jednoczesnym formalnym spełnieniu wymogów dawnej i
obecnej Ustawy. Przyjęcie takiego podejścia jest zgodne z tym, co zapisano poniŜej
wyjaśniając cele prognozy.

1.4 Luki w materiałach
Tematyka transportowa w powiązaniu ze środowiskową jest w ostatnich latach
intensywnie rozwijana. Stąd stosunkowo duŜo porównawczego materiału
dotyczącego zarówno ekologicznych kryteriów transportu, jak i projektów
konkretnych rozwiązań. Z drugiej strony, obiekt Strategii, Warszawa zyskała w
ostatnich latach porcje opracowań studialnych przydatnych do tworzenia
długofalowych programów infrastrukturalnych, a nawet społecznych. W tym dostępne
są wyniki badań ankietowych dotyczących zachowań komunikacyjnych uŜytkowników
systemu transportowego. Ostatnie z tych analiz pochodzą z 2005 roku. Zatem
warstwa informacyjna o charakterze materialnym jest wystarczająca. Jest oczywiste,
Ŝe opracowywane regularnie prognozy ruchu dla okresów do roku 2025, a nawet
poza ten rok, uwzględniają prognozy demograficzne, oraz rozwoju gospodarczego,
konsumpcji i zachowań komunikacyjnych. Nie moŜna, niestety, wykluczyć
niedostatków takich prognoz wynikających z ogromnej dynamiki zjawisk społecznych
i ekonomicznych, które je determinują. Z tego m.in. względu prognozy muszą być
weryfikowane co kilka lat. W ślad za tym aktualizowana powinna być strategia.
Zarówno w strategii jak i Prognozie załoŜono racjonalność zachowań uczestników
systemu transportowego Warszawy z uwzględnieniem specyficznych cech tej
zbiorowości. Nie moŜna było uwzględnić obserwowanego w 2009 roku wyraźnego
spowolnienia rozwoju gospodarczego wyraŜającego się takŜe osłabieniem rozwoju
motoryzacji. Specyfikę tę omówiono poniŜej.
Największy problem polega na doborze predyktorów. Występują tu ich grupy, z
których szczególnym zainteresowaniem objęto trzy poniŜsze.
1.

Predykcję wprowadzania i akceptowania standardów transportu miejskiego. Tu
wyjściowym wskaźnikiem predykcyjnym jest dość ustabilizowany w ostatnich
kilku latach wzrost podstawowych parametrów intensywności ruchu
samochodowego w Warszawie o 6.5% rocznie, co powoduje relatywnie niŜszy,
ale teŜ stały wzrost składników modal split, czyli podziału zadań przewozowych
zakładając rosnącą sprawność transportową. W warunkach osłabienia
koniunktury powyŜszą wartość naleŜy traktować jako górną granicę.

2.

Zespół predyktorów emisyjno-imisyjnych charakteryzujących uciąŜliwość
ekologiczną transportu miejskiego. W zasadzie ograniczono się tu do prognozy
emisji i imisji tlenków azotu, imisji pyłu zawieszonego PM10 (w bliskiej
przyszłości konieczne będzie wprowadzenie takŜe danych o koncentracji pyłów
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respirabilnych PM2,5) prawdopodobieństwa pojawiania
podwyŜszonych stęŜeń CO, oraz propagacji fal akustycznych.
3.

się

lokalnych

Dynamika zmian poziomu akceptacji zabiegów usuwających procesy
kongestyjne w Warszawie takŜe poprzez ograniczanie ruchu pojazdów
indywidualnych oraz transportu towarów na rzecz rozwoju transportu
zbiorowego.

Dostępność wymaganych danych nie jest wystarczająca do szczegółowej prognozy,
szczególnie trudno jest o wiarygodne dane dotyczące emisji pyłów motoryzacyjnych,
uwaŜanych obecnie za najgroźniejsze i powszechne zagroŜenie aerosanitarne
związane z motoryzacją. Uwaga ta dotyczy danych pochodzących z Państwowego
Monitoringu Środowiska - nadal nie ma ostatecznych uzgodnień, kto i na jakich
zasadach
powinien
dokonywać
systematycznych,
reprezentatywnych
i
kwalifikowanych pomiarów emisji i imisji motoryzacyjnej. Natomiast dane
obliczeniowe uzyskiwane poprzez analizy ruchu są zadawalające. Uporządkowano
takŜe kryteria oceny uciąŜliwości akustycznych.

1.5 Cel sporządzania Prognozy
Prognozę sporządzono do Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu
Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne. Cel opracowania
prognozy wynika bezpośrednio z przepisów ustawy, która stwierdza, Ŝe „Polityki,
strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki
przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu
powinny uwzględnić zasady ochrony środowiska i zrównowaŜonego rozwoju”.
Zgodnie z zapisami ustawowymi rolą prognozy jest sprawdzenie, czy w przyjętych w
projekcie Strategii rozwiązaniach, zabezpieczony został we właściwy sposób interes
środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ma ona równieŜ wykazać czy przyjęte
rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań uŜytkowania na środowisko chronią przed
powstawaniem zagroŜeń oraz w jakim stopniu warunki realizacji rozwiązań przyjętych
w Strategii mogą oddziaływać na środowisko.
Podstawowym celem strategicznym, zgodnym z zapisami projektu SZRSTW oraz z
innymi dokumentami strategicznymi, a w szczególności ze Strategią Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku, jest wzrost gospodarczo-społeczny miasta w
warunkach poszanowania środowiska.
Cel ten wiąŜe się z pięcioma szczególnie nośnymi celami operacyjnymi dotyczącymi
sfery ekologicznej. Jest to:
 Zdecydowane zmniejszenie eksploatacji zasobów środowiska, zwłaszcza
nieodnawialnych oraz wody i energii;
 wzmacnianie i gwarantowanie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli;
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 wprowadzanie sprawiedliwości ekologicznej, rozumianej moŜliwie szeroko,
jako konglomerat odpowiedzialności oraz wolności dla wszystkich, takŜe dla
przyrody oŜywionej i krajobrazu w warunkach społecznej i instytucjonalnej
opieki nad tymi zasobami i dobrami;
 obniŜenie zagroŜenia globalnym ociepleniem poprzez redukcję
antropogennych przyczyn oraz następstw dla cywilizacji i przyrody;
 odbudowa wysokiej jakości przestrzeni miejskiej Warszawy
zachowaniem waŜnych zasobów i walorów środowiska;

jego

wraz

z

Taka podstawa teleologiczna określa miasto jako swoisty ekosystem, z człowiekiem
na planie pierwszym, ale z całym otoczeniem ekologicznym jako wartościami
kluczowymi. Warto zauwaŜyć, Ŝe w mieście wypełnianie najprostszych zasad
zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska ma generalnie większe społeczne
wsparcie niŜ na obszarach pozamiejskich, w tym dziewiczych. Niedostatek, lub niska
jakość zasobów środowiskowych takich jak czysta woda, powietrze i gleba, cisza,
zieleń, kontakt z niektórymi grupami fauny, a przede wszystkim dostęp do rozległej,
bez zagroŜeń i dobrze zorganizowanej przestrzeni, powodują, Ŝe roztropne działania
wzmacniające te poszukiwane zalety miast zyskują wsparcie. Zasady polityki
przestrzennej w Warszawie ustalone w szeroko dostępnym i reklamowanym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy (przyjęte
Uchwałą Rady m.st. Warszawy jesienią 2006 r) przewidują takie funkcjonalne
rozwarstwienie miasta. Niestety doświadczenia lat ubiegłych wskazują, Ŝe dokument
tej rangi, jako nie będący źródłem prawa miejscowego nie jest w pełni respektowany.
Konieczne jest wsparcie go poprzez codzienną dyscyplinę decyzyjną. Pisząc
językiem codzienności chodzi zatem o:
•

Lepszy krajobraz miasta, tu często kryterium oceny jest relatywne, ale zawsze
pojawia się element uniwersalny i regionalny (toŜsamościowy);

•

Większe bezpieczeństwo, tu znów przewaŜa ocena subiektywna;

•

Mniejszy hałas i spaliny – poza powszechnymi odczuciami organoleptycznymi
coraz częściej źródłem oceny są szeroko udostępniane wyniki badań słuŜb
środowiskowych;

•

Więcej miejsca na przestrzeń publiczną; jest to postulat bez krańca
optymalności;

•

Więcej kontaktu z (dobrymi) ludźmi, w tym z rodziną; wbrew pozorom jest to
kryterium i postulat ekologiczny, gdyŜ bezpośrednio wiąŜe się z kwestią
wolnego czasu, czyli jakości Ŝycia - w warunkach miejskich jakość Ŝycia jest
dobrze rozumiana i powinna być jednym z zasadniczych wskaźników
oceniających trafność opracowań strategicznych, w tym dotyczących systemu
transportowego;

•

Koncentrację usług i szerszy wybór usług - miasto będzie w coraz większym
stopniu terenem podaŜy coraz bardziej wysublimowanych usług ze
wzrastającym udziałem niematerialnych; jest to zgodne z zasadami
zrównowaŜonego rozwoju; obecnie jesteśmy w fazie, kiedy usługi te podawane
są z wykorzystaniem systemu transportowego – dlatego jego sprawność i
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przyjazność środowisku jest tak waŜna; w przyszłości coraz większy pakiet
usług niematerialnych będzie dostępny bez konieczności posługiwania się
transportem (dzięki deglomeracji podaŜy tych usług).
Pewną modyfikacją celów związanych z podwyŜszaniem jakości przestrzeni miejskiej
jest takŜe podwyŜszanie jakości usług transportowych aŜ do granicy traktowania
podróŜy miejskiej jako świadomie odbieranej przyjemności lub „miłego
obowiązku/konieczności”. W teorii jakości Ŝycia czas na podróŜe moŜe, w pewnych
okolicznościach być zaliczany do czasu wolnego. Mowa tu o transporcie zbiorowym o
wyŜszym standardzie usług w pojazdach szynowych, cichych i bezpiecznych
(jedziemy tam gdzie chcemy, z bezpiecznego miejsca i w ciszy podziwiamy widoki
dookoła), transporcie rowerowym (to samo, plus korzyści zdrowotne), wreszcie
atrakcyjnym ruchu pieszym, wspomaganym mechanicznie (przejścia bezdeszczowe,
skróty i miejskie „altany” (biesiedki, meeting-pointy).
Z powyŜszego wynika zawsze, Ŝe kaŜde miasto, a Warszawa w szczególności,
powinna mieć rozumny zapis „deglomerujący” wymienione cele do wyróŜnionych
stref zabudowy. Za tym postępuje regionalizacja centrów: regionalne, dzielnicowe,
osiedlowe. Ma to kapitalne znaczenie dla rozwoju systemu transportowego.
MoŜna takŜe sformułować inną grupę celów operacyjnych odnoszących się do
rozwoju systemu transportowego. Z ekologicznego punktu widzenia chodzi przede
wszystkim o jak najwyŜsze wskaźniki osiągania celów podróŜy z wykorzystaniem
innych środków przemieszczania się niŜ samochód osobowy. Tu celami
skojarzonymi musi być pełny dostęp do tych środków przez wszystkich (ceny,
gęstość sieci, częstotliwość, ułatwienia dla starszych, dzieci i niepełnosprawnych)
oraz bezpieczeństwo ruchu zarówno dla podróŜujących jak i wszystkich innych (teŜ
mieszkańców sąsiedztwa, gości z daleka i turystów). Celem skojarzonym kaŜdej opcji
teleologicznej dotyczącym miasta jest świadome (zaprogramowane) stymulowanie
rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem zasad ekorozwoju. Nigdy nie
moŜna zapominać, ze system transportowy ma ukryte stymulatory takiego rozwoju,
trzeba je tylko zidentyfikować i wykorzystać. Zgodnie z określeniem, Ŝe system
transportowy (takŜe w mieście) przede wszystkim przewozi pieniądze.
Zawartość oraz sposób przygotowania prognozy skutków środowiskowych do
dokumentu strategicznego wciąŜ jest przedmiotem dyskusji, a w przypadku
konkretnych opracowań tematem sporów. W przypadku „Strategii ZrównowaŜonego
Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne”
poruszyć naleŜy jeszcze kilka zgłaszanych aspektów, zarówno proceduralnych, jak i
generalnych merytorycznych.
Wyjaśnić naleŜy tytułowy termin „zrównowaŜony rozwój”, który niezdefiniowany w
Konstytucji RP, pomimo powoływania się nań w 5 Artykule powoduje najwięcej
nieporozumień. Nie jest to, bowiem określenie sozologiczne (związane z ochroną
środowiska wyłącznie), jest to kierunek rozwoju uwzględniający potrzeby przyszłych
pokoleń, w tym takŜe potrzeby w zakresie zapewnienia zasobów i walorów
środowiska. A więc w praktyce planistyczno-strategicznej jest to termin ekonomiczny
wprowadzający do planów potrzeby i zatem takŜe koszty niezbędne do utrzymania
na odpowiednim poziomie stan i zasoby środowiska. Nie moŜna utoŜsamiać terminu
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„zrównowaŜony rozwój”, jako opcję ekologiczną, wykluczającą wszelkie działania
zawierające zagroŜenie dla przyrody, krajobrazu, a nawet człowieka. Tym samym
strategie stosujące to określenie mają się odróŜniać od tych pozbawionych takiego
określenia, załoŜeniami trwałości walorów i zasobów, przy dalszym niehamowanym
rozwoju gospodarczo-społecznym. W przypadku transportu takie podejście nie
przyjmuje likwidacji transportu w ogóle, takŜe róŜnych jego form i działów, pomimo,
Ŝe transport jest słusznie uwaŜany za równorzędne z energetyką największe
zagroŜenie środowiska na świecie, szczególnie w miastach. ZrównowaŜenie polega
na wytyczeniu takiej strategii, która nie zamykając moŜliwości w miarę swobodnego
korzystania z transportu, eliminuje bezpowrotną degradację przestrzeni i niektórych
komponentów środowiska, a takŜe zasobów surowców w tym paliw na określonym
terenie w powiązaniu z analizą zagroŜeń globalnych (w tym zwłaszcza wywołanych
globalnym ociepleniem). Strategia rozwoju transportu uwzględniająca ZR zajmuje
się, zatem rozwojem transportu, jako dziedziną warunkującą dziś postęp
gospodarczy ze wskazaniem tych uciąŜliwości, które naleŜy ograniczać bez
wystąpienia znaczących sprzeciwów ze strony uŜytkowników tego transportu.
NaleŜy pamiętać o następujących uwarunkowaniach ewentualnych instytucjonalnych
ograniczeń transportu, jako źródła uciąŜliwości środowiskowych w Warszawie.
1.
Transport towarowy jest w przewaŜającej części elementem wolnego rynku
(handlu, produkcji, innych usług) i moŜe być limitowany tylko emisyjnie, co jest
niezwykle trudne, praktycznie niemoŜliwe.
2.
Transport indywidualny jest jedną z wolności osobistych, które ograniczane
być mogą tylko w przypadkach potrzeb nadrzędnych wyłuszczonych w przepisach
ustawowych.
3.
Wszelkie regulacje o charakterze lokalizacyjnym (przebiegi tras o określonych
parametrach ruchu/uciąŜliwości i walorach komunikacyjnych) tworzone są w
rezultacie funkcjonowania organów przedstawicielskich, a więc teoretycznie i coraz
częściej takŜe praktycznie z zapewnieniem udziału społeczeństwa i przy starannym
uwzględnianiu róŜnych racji.
4.
Warszawa jest skomplikowanym nagromadzeniem przestrzennych zjawisk
społeczno-ekonomicznych,
zdrowotnych
i
rozwojowych
o
charakterze
espektatywnym wykluczającym pogodzenie interesów wszystkich mieszkańców. Sieć
komunikacyjna, rozmieszczenie atrakcyjnych kwartałów, zieleni, dostępu do źródeł
sukcesu materialnego, zawsze będzie „generalnie niesprawiedliwe”.
5.
Prognoza środowiskowa zajmuje się w takich warunkach analizą moŜliwych
negatywnych skutków wdraŜania strategii dla całego miasta i duŜych jego części ( w
sensie imisyjnym, a więc bez wskazywania konkretnych źródeł uciąŜliwości),
wylistowaniem zalecanych środków ograniczających wszelką uciąŜliwość moŜliwych
do wprowadzenie bez pogwałcenia wspomnianych w pkt 1 i 2 wolności oraz ogólnym
wskazywaniem potrzeby racjonalizacji ruchu, co ma raczej charakter edukacyjnoinformacyjny.
6.
Organizacja ochrony środowiska w Polsce wyraźnie oddaje aktywność
decyzyjną w wyŜej poruszanych sprawach samorządom.
Prognoza zawiera opis wariantu „bez samochodów” rozumianego, jako ekologiczny.
Jest to jednak w przypadku duŜego miasta wariant nierealny, w niektórych aspektach
wcale nie ekologiczny, gdyŜ wywołujący liczne zagroŜenia nadzwyczajne oraz
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uciąŜliwości zdrowotne. Wyjaśnienia wymaga takŜe kwestia delimitacji ograniczeń i
wolności transportowych, jako podstawowego remedium na zmniejszenie bardzo
wysokiej uciąŜliwości związanej z transportem w Warszawie. Współczesne duŜe
miasta będą coraz silniej podlegały strefowaniu transportowemu, a co za tym idzie
generowały coraz to nowe i inne strefy o podwyŜszanym i obniŜanym walorze
połoŜenia. Prowadzi to do oczywistych niesprawiedliwości materialnych, które
teoretycznie moŜna usunąć na drodze sprawnego systemu planowania
przestrzennego. W miastach, gdzie go nie ma (Warszawa), konflikty społeczne są
nieuniknione i nie da się im zaradzić posunięciami materialnymi o charakterze
technicznym i technologicznym, a takŜe polityką zakazową.
Transport „ekologiczny”, o który powinniśmy się starać, nie moŜe być arbitralnie
włączony do strategii jako opcja zalecana przez prognozę. Wprowadzane być
powinny te jego elementy, które zyskują wsparcie społeczne (trasy rowerowe,
parkingi P&R i K&R, pasy dla transportu publicznego, rozwój transportu szynowego,
budowa obwodnic (z uwagami, które zamieszczono dalej).
Wreszcie naleŜy wyrazić opinię o obiektywnych źródłach zagroŜenia środowiska
związanymi z transportem. W przypadku konkretnej inwestycji takimi zagroŜeniami
są zajęcie cennego terenu, rozdzielenie społeczeństw i krajobrazu (wraz z ostojami
przyrody) i oczywiście zagroŜenia fizyczne i chemiczne: falami akustycznymi,
spalinami i pyleniem, ściekami drogowymi, wibracją i odpadami związanymi z ruchem
pojazdów. Ocena wpływu na środowisko takiego przedsięwzięcia zawsze powinna
uwzględniać moŜliwie głębokie ograniczenie tych uciąŜliwości. W przypadku strategii
transportowych trudno a priori przyjmować te uciąŜliwości jako konieczne do
usunięcia. Transport w mieście jest i jeszcze długo pozostanie oczekiwanym dobrem
i sferą wolności. Ograniczenia muszą być poprzedzone działaniami
uświadamiającymi w stosunku do wszystkich operatorów i uŜytkowników transportu.

1.6 Podstawy formalne i prawne opracowania Prognozy
Procedury związane z wykonywaniem prognoz skutków środowiskowych są
uregulowane stosownymi dyrektywami unijnymi oraz przepisami Ustawy o
udostępnianiu informacji…. Podstawowym dokumentem UE regulującym ocenianie
skutków oddziaływania na środowisko planów i programów jest Dyrektywa
2001/42/WE. Jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i
przyczynienie się do zintegrowania wymagań ochrony środowiska w opracowywaniu
planów i programów dotyczących róŜnych sektorów gospodarki, a tym samym
praktycznej realizacji zasad zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska z
politykami sektorowymi zgodnie z 6 Programem Ochrony Środowiska UE. Zgodnie z
tą Dyrektywą wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko (ocena
strategiczna, prognoza) wszystkich programów i planów z dziedzin gospodarczych (w
tym dotyczących transportu), które wyznaczają ramy dla przyszłych indywidualnych
pozwoleń dopuszczających realizację konkretnych przedsięwzięć wymienionych w
załącznikach do Dyrektywy 85/337/EWG (Dyrektywa OOS). Ponadto zgodnie z
Dyrektywą habitatową (siedliskową) 92/43/EWG takiej oceny wymagają wszystkie
programy i plany, mogące mieć wpływ na trwałość obszarów chronionych w związku
z tą Dyrektywą. . Regulacje wyŜej wymienionych Dyrektyw są zgodne z ratyfikowaną
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przez Polskę, a takŜe UE Konwencją z Espoo z 1991 r. oraz z tzw Protokołem SEA
(Strategic Environmental Assessment). W zakresie udziału społeczeństwa w
uzgadnianiu dokumentów strategicznych, oprócz stosownej tu Dyrektywy UE
2003/35/WE obowiązują zapisy ratyfikowanej przez Polskę i UE Konwencji z Aarhus.
Zapisy wymienionych wyŜej uregulowań znalazły przeniesienie do prawa polskiego,
w szczególności do Ustawy o udostępnianiu informacji...
Stosowne opinie, co do zawartości prognozy wydał Wojewoda Mazowiecki (Wydział
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego) oraz Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W tych postanowieniach zwrócono uwagę na
potrzebę wnikliwego ocenienia zdrowotnych skutków wdraŜania Strategii oraz
następstw dla systemu NATURA 2000 wokół Warszawy.
Prognoza powinna odnosić się bezpośrednio, ale nie bezkrytycznie, do zapisów
wcześniej przyjętych dokumentów strategicznych dotyczących ochrony środowiska.
W tym przypadku dokumentów regionalnych, mazowieckich i warszawskich. Mowa tu
przede wszystkim o Polityce Ekologicznej Państwa (2008), a takŜe Programie
ochrony środowiska województwa mazowieckiego (2003) oraz o Programie ochrony
środowiska m.st. Warszawy (2005). Dokumenty te wykazują, w odniesieniu do
problematyki transportowo-ekologicznej, znacznie wyŜszy stopień ogólności od
strategii i prognozy.
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2.

Zawartość projektowanej Strategii, jej cele oraz powiązania z
innymi dokumentami strategicznymi

2.1 Opis i ocena Strategii
Projekt Strategii jest obszernym ponad 200-stronicowym opracowaniem licznego
zespołu autorskiego. Strukturalnie dzieli się na trzy podstawowe części:
diagnostyczną, dyskusję postulatywną oraz prezentację zadań. Wizja pojawia się
jako zespół celów lub priorytetów realizacyjnych.
W części diagnostycznej zaprezentowano podstawowe dane o strukturze miasta na
tle ogólnych informacji o zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Kolejno
omówiona jest (bardzo generalnie) gospodarka, ze zwróceniem uwagi na
kształtowanie się branŜowej struktury podmiotów gospodarczych w ostatnim okresie.
Następnie analizowano strefę społeczną i wreszcie wybrane uwarunkowania
dotyczące ochrony środowiska z pominięciem tych, które są mniej związane z
zagadnieniami transportu. W części diagnostycznej znalazła się takŜe wyczerpująca
charakterystyka systemu transportowego, a w szczególności ogólny opis Warszawy
jako węzła transportowego.
Istotną warstwą diagnozy jest ocena powiązań regionalnych i lokalnych oraz
problemów rozwoju motoryzacji na tle istotnych dzisiejszych i przyszłych zmian w
zachowaniach komunikacyjnych. W szczególności Strategia zawiera dość
wyczerpujące i bieŜące dane o wielkości ruchu dojazdowego i generowanego w
samej Warszawie. Znalazły się tu takŜe: charakterystyka uŜytkowników systemu
transportowego, skrócony opis układu drogowo – ulicznego, systemu transportu
zbiorowego; ruch pieszy, sieci tras rowerowych i wreszcie omówienie systemu
transportu towarów. NaleŜne miejsce poświecono opisowi i uwarunkowaniom
systemu parkowania.
Strategia wiele miejsca poświęca organizacji i zarządzaniu ruchem. Usprawnienia w
tej dziedzinie uwaŜane są za szczególnie celowe i perspektywiczne. Poruszające są
przytaczane dane o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Nakłady finansowe na
transport wyszczególnione są bez odniesienia do wskaźników materialnych. Część
diagnostyczną kończy klasyczna analiza SWOT, czyli wyliczenie silnych i słabych
stron systemu transportowego w Warszawie, a następnie pokazanie zewnętrznych
szans i zagroŜeń dla rozwoju tego systemu.
Potrzeba sformułowania polityki transportowej jest oczywista. Opracowanie powołuje
się na doświadczenia zagraniczne oraz dotychczasowe próby formułowania polityki
transportowej m.st. Warszawy w tym przyjęcie w 1995 r Polityki transportowej dla
m.st. Warszawy. Dyskusja nad kształtem tej polityki ma charakter teleologiczny,
wyróŜniono cel generalny oraz cele główne i szczegółowe. Wywodzą się one z 5
celów zapisanych w „Strategii rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku":
1.

Poprawa jakości Ŝycia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.

2.

Wzmocnienie poczucia toŜsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie
tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej.
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3.

Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy w
wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim.

4.

Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych.

5.

Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego.

Wśród wyszczególnionych dalej celów operacyjnych dwa bezpośrednio dotyczą
transportu: jest to cel 1.6 „Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania
się w mieście osób i towarów” oraz cel operacyjny 3.1 „Zapewnienie sprawnej
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej obszaru metropolitalnego Warszawy”.
Opracowanie wskazuje na wiązkę priorytetów dotyczących transportu publicznego,
wybranych zadań w zakresie doskonalenia systemu transportu ładunków osób,
egzekwowania przepisów i tak waŜnej współpracy podmiotów w sferze transportu.
Postawiono takŜe priorytety przed odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu
drogowego i kulejący transport rowerowy. Skrótowo opisane są koszty oraz korzyści
społeczne, i lakonicznie, oddziaływanie na środowisko.
W dalszej części, dość obszernej, pomieszczono elementy planu zrównowaŜonego
rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne,
wywodząc ten spis z szans na realizację celów strategicznych m.st. Warszawy oraz
delimitacji przestrzennej, co oznacza takŜe moŜliwość integracji systemu
transportowego na analizowanym terenie. Zasadniczą treścią tej części jest
zestawienie projektów m.st. Warszawy, które są rozpoczęte lub przewidziane do
finansowania w ramach Programów Operacyjnych w latach 2007-2013. Tu znajdują
się takŜe niektóre oczekiwane wskaźniki osiągnięć w dziedzinie transportu dla
Warszawy.
Strategia zawiera bardzo ogólne propozycje oczekiwanych rezultatów jej wdroŜenia,
rozumianego jako wdroŜenie planu. Tak więc, chodzi o następujące kwestie.
•

DąŜenie do równowagi pomiędzy ruchem samochodowym, transportem
publicznym oraz ruchem pieszych i rowerzystów; będzie się to wyraŜać w
realizacji projektów w kaŜdym z tych podsystemów transportowych, ze
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań efektywnych pod względem
środowiskowym;

•

Działania związane z ograniczaniem ruchu samochodowego w centrum miasta i
rozwijanie transportu publicznego; będzie się to wyraŜać w rozwijaniu
drogowych tras obwodowych i kreowaniu nowych przestrzeni dla pieszych i
rozwój ruchu rowerowego;

•

Działania prowadzące do integracji systemu transportu publicznego, będzie się
to wyraŜać m.in. w realizacji projektów parkingów w systemie Parkuj i Jedź i
usprawnianiu węzłów przesiadkowych;

•

Rozwijanie układu dróg wyŜszych klas - dróg ekspresowych (S) oraz dróg
głównych ruchu przyśpieszonego (GP); umoŜliwi to oddzielenie ruchu lokalnego
od ruchu tranzytowego i ruchu osobowego od ruchu towarowego oraz poprawę
powiązań z układem dróg zewnętrznych;
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•

Zwiększenie liczby przepraw mostowych i tras drogowych przebiegających
przez Wisłę, co będzie znacznie zmniejszać średnie długości podróŜy, a tym
samym przyczyni się do ograniczenia natęŜenia ruchu, zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń i kosztów eksploatacyjnych;

•

Poprawianie jakości transportu publicznego (projekty modernizacji i budowy tras
tramwajowych, rozwijanie systemu metra), co będzie decydować o sprawnym
funkcjonowaniu miasta i aglomeracji z priorytetowym traktowaniem rozwoju
transportu szynowego i autobusami jako uzupełnieniem systemu;

•

Wprowadzanie na szerszą skalę nowoczesnych metod zarządzania systemem
transportowym (systemów zarządzania ruchem, transportem publicznym,
infrastrukturą drogową, bezpieczeństwem komunikacyjnym).

Dość obszernie opisano system wdraŜania Strategii, a więc kompetencje komórek,
jednostek organizacyjnych i osób prawnych Warszawy zaangaŜowanych w realizację
Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy.
PrzybliŜono zasady: wnioskowania o środki, kontroli, raportowania, monitorowania,
oceny i prowadzenia komunikacji społecznej. W szczególności przedstawiono system
monitorowania projektów zgłaszanych do finansowania ze środków Unii Europejskich
oraz sposób oceny stopnia realizacji. Zaprezentowano szereg uwag waŜnych ze
względu na potrzebę inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym a
prywatnymi organizacjami pozarządowymi. Strategię kończą główne zasady
promocji.
Strategia wspiera tzw. zrównowaŜony wariant rozwoju transportu w Warszawie.
Został on omówiony w Prognozie i oceniony pod względem skutków ekologicznych.
Jest zdecydowanie korzystniejszy od porównawczo analizowanego wariantu
„samochodowego” czyli nieskrępowanego rozwoju motoryzacji i ruchu
samochodowego w mieście. Wariant zrównowaŜony zakłada docelowo objęcie 60%
przejazdów pasaŜerskich transportem publicznym, na indywidualny pozostawiając
tylko 40%. W rezultacie prowadzonej dyskusji ograniczono liczbę realnych wariantów
do dwóch: samochodowego, czyli zakładającego formalnie nieskrępowany rozwój
transportu indywidualnego (praktycznie tzw. wariant zerowy) oraz wariant
zrównowaŜony. Ze względów metodycznych analizuje się takŜe wariant ekologiczny
(bez samochodu).

2.2 Problem powiązania z dokumentami strategicznymi
Podstawowym dokumentem strategicznym dla wszystkich planów, programów i
polityk mających odniesienie do kwestii środowiskowych, i szerzej, do zagadnienia
zrównowaŜonego rozwoju, ma aktualnie obowiązujący program działania UE w
ochronie środowiska. Obecnie jest nim program szósty (2001-2010), w którym za
szczególnie waŜne uznaje się cztery problemy: zmiany klimatyczne, przyrodę i
bioróŜnorodność, środowisko a zdrowie oraz gospodarowanie zasobami naturalnymi
i odpadami. Wszystkie te problemy maja bezpośrednie odniesienie do polityki
transportowej, a trzy pierwsze odniesienie zasadnicze (emisja gazów szklarniowych i
ciepła sztucznego przez pojazdy, fragmentacja cennych przyrodniczo terenów przez
sieć transportową, hałas, stres miejski, wypadki). Mniejszej rangi dokumenty unijne
odnoszące się do związków problematyki transportowej ze środowiskową
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rozszerzają zasygnalizowane problemy, stosując załoŜenie, Ŝe uciąŜliwości i
negatywne następstwa ruchu pojazdów są rezultatem rozbudowy sieci transportowej
(tzw odpowiedzialność stymulatora). Rozwiniecie tych zagadnień znajduje się w
dalszych częściach Prognozy. Tutaj poruszono tylko wybrane zagadnienia, gdyŜ
kwestia ta przewija się w całej Prognozie, jako bardzo istotna. Ani w Strategii ani w
Prognozie nie zdecydowano się na analizę dokumentów strategicznych samorządów
powiatowych i gminnych.
Alternatywna polityka transportowa
W 1995 roku Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej opracowało dokument
„Polityka transportowa", który jest „programem działania w kierunku przekształcenia
transportu w system dostosowany do wymogów gospodarki rynkowej i nowych
warunków współpracy gospodarczej w Europie". Dokumentu tego nie otrzymały do
zaopiniowania organizacje pozarządowe. Stąd teŜ z inicjatywy Instytutu na rzecz
Ekorozwoju opracowano „Opinię do Polityki transportowej" oraz podjęto działania w
stronę stworzenia alternatywnej polityki transportowej zgodnej z zasadami
ekorozwoju („Alternatywna polityka transportowa", Instytut na Rzecz Ekorozwoju,
1998 r.).
Sejm uznał zasadniczą rozbieŜność „Polityki transportowej" z „Polityką ekologiczną
państwa" i zalecił Rządowi zharmonizowanie polityki transportowej z polityką
ekologiczną. W końcu 1999 r. MTiGM opracowało nowe „ZałoŜenia polityki
transportowej na lata 2000 - 2015" i nieco później dokument strategiczny „Polityka
transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównowaŜonego rozwoju kraju (2001).
W 2005 r Ministerstwo Infrastruktury opracowało „Politykę transportową państwa na
lata 2006-2025”. Nadal trwa rozziew pomiędzy ekologicznym i technokratycznym
pojmowaniem zrównowaŜonego rozwoju transportu. Wynika to takŜe z faktu, Ŝe nie
istnieje jedna uzgodniona definicja pojęcia ekorozwoju (rozwoju zrównowaŜonego).
Prognoza nie odnosi się do ekologicznych aspektów tych dokumentów, gdyŜ były
one wielokrotnie oceniane. Ich związek ze Strategią jest praktycznie tylko formalny.
Wydaje się jednak, Ŝe najbardziej trafnie jego istotę wyraŜa propozycja podana przez
Daly’ego: „Tylko taki system transportowy jest zrównowaŜony, który z pokolenia na
pokolenie moŜe w pełni funkcjonować przemieszczając ludzi i towary bez
zawłaszczania: materiałów, źródeł energii, środowiska, naleŜnych następnym
pokoleniom". H. Daly określa warunki zrównowaŜonego rozwoju:
a. tempo zuŜywania odnawialnych zasobów (w tym źródeł energii), nie moŜe
przekraczać moŜliwości ich odnowy, a nieodnawialnych - być wolniejsze niŜ
moŜliwości zastąpienia ich przez odpowiednie substytuty,
b. emisja zanieczyszczeń nie moŜe przekraczać pojemności asymilacyjnej
środowiska.
PrzełoŜenie zasad ekorozwoju na zrównowaŜone funkcjonowanie transportu znalazło
swój wyraz w wielu opracowaniach i dokumentach instytucji międzynarodowych.
Szczegółowe odniesienie moŜna znaleźć w:
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•

Agendzie 21 w rozdziałach dotyczących: systemów transportowych, ochrony
zdrowia i gospodarowania zasobami;

•

Ustaleniach
konferencji
dotyczącej
zrównowaŜonego
transportu,
zorganizowanej przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ w 1996 r.;

•

Dokumentach Komisji Europejskiej, a zwłaszcza w „Zielonym dokumencie" i
„Białej Księdze" dotyczących polityki transportowej, jak i w V programie UE
zatytułowanym „W kierunku ekorozwoju" a takŜe w Programie VI;

•

W licznych publikacjach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(Organization for Economic Cooperation and Development - OECD);

•

Karcie Europejskiego Klubu Miast Uwalnianych od Samochodu (Car Free
Cities) i Karcie Miast Ekorozwoju (European car free cities conference,
Amsterdam, 1994 r.);

•

Licznych cytowanych
Środowiska.

tu

dokumentach

Europejskiej

Agencji

Ochrony

Z pojęcia zrównowaŜonego rozwoju wynikają kryteria, wg których została dokonana
ocena „Polityki transportowej" i zasady, na których zasadza się alternatywna polityka
transportowa.
ZałoŜenia „Polityki ekologicznej państwa"
Podstawowym dokumentem strategicznym, aktualnym i najsilniej powiązanym z
zadaniami integracji polskiego systemu zarządzania środowiskiem z programem UE
jest najnowsza wersja Polityki Ekologicznej Państwa (PEP). Została ona
przygotowana i przyjęta na okres 2009-2014 z perspektywą r. 2016. Powstała w
szczególnych warunkach. W 2006 r. Rada Ministrów przedłoŜyła Sejmowi RP projekt
kolejnej polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z perspektywą do roku
2014, jednakŜe – ze względu na skrócenie kadencji - parlament nie zdąŜył jej
uchwalić w 2007 r.
Analiza tekstu projektu przeprowadzona w 2008 r. wykazała jego nadmierną
ogólnikowość, a takŜe nieaktualność wielu istotnych elementów, szczególnie w
odniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej. Nastąpiła jego aktualizacja, co
jednak spowodowało nieuniknione opóźnienie w przygotowaniu i w konsekwencji
konieczne było przyjęcie nowego horyzontu czasowego. Tak, więc, cytowane
opracowanie jest drugim z rzędu tego rodzaju dokumentem strategicznym
wymaganym ustawą – Prawo ochrony środowiska.
Zwarty, ale bardzo konkretny dokument w istotnym stopniu odnosi się zarówno do
problematyki imisyjnej i emisyjnej dostrzegając problem rozwoju transportu jako
podstawowe zagroŜenie wzrostu obu wskaźników, jak i do samego społecznoekologicznego problemu nadmiernego rozwoju motoryzacji, w tym udziału tego
sektora w potęgowaniu się róŜnych problemów przestrzennych, sanitarnych,
zagroŜeń awariami, sprostania zasadom energooszczędności i racjonalnego
wykorzystania zasobów nieodnawialnych. PEP zawiera stosowne odniesienia
zarówno do strategicznych dokumentów polskich jak i dyrektyw UE oraz dorobku
międzynarodowego. Wskazuje takŜe na najnowsze aktualne aspekty wiąŜące się z
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zagroŜeniami wywołanymi motoryzacją dobrze widoczne w ostatnich latach w
Polsce. Eksponuje problematykę ochrony klimatu, walki z zapyleniem, utrwalanie
nowoczesnego systemu ochrony przyrody, racjonalizację wydatków energetycznych,
zdecydowaną poprawę planowania przestrzennego, zwłaszcza w obszarach
zurbanizowanych. Jest to zatem podstawowy zbiór celów i zadań odnoszących się
nie tylko do administracji ochrony środowiska ale takŜe do całej działalności
gospodarczej i społecznej, we wszystkich skalach przestrzennych i czasowych.
W waŜnej dziedzinie aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska dostrzeŜono
potrzebę wsparcia działań na rzecz zastosowania pojazdów o niskiej emisji i
wysokiej efektywności energetycznej z napędami alternatywnymi oraz wypracowanie
rozwiązań hamujących napływ do krajowego parku zagranicznych pojazdów o
niekorzystnych parametrach ekologicznych i energetycznych. Dziedziny te powinny
być objęte rozwojem badań i postępem technicznym. Strategia dostrzega te
potrzeby, a wyniki konsultacji wspierają je.
Bardzo stanowczo PEP odnosi się do zwiększenia znaczenia planowania
przestrzennego jako instrumentu ochrony środowiska. W dziedzinie rozwoju
zrównowaŜonego transportu miejskiego jest to zadanie priorytetowe. I tak to zostało
potraktowane w Strategii.
Polityka zakłada dalsza poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego. W odniesieniu do transportu miejskiego chodzi przede wszystkim o
obniŜenie fizycznych parametrów stresu miejskiego, oddalenie niebezpieczeństw
pojawiania się sytuacji smogowych, redukcję pyłów respirabilnych oraz stałą i
skuteczna walkę z hałasem komunikacyjnym zarówno w sensie ograniczania źródeł,
jak i właściwej organizacji ruchu. Tu takŜe Strategia powaŜnie zajmuje się tymi
trudnymi kwestiami.
W 2008 r. weszła w Ŝycie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE), która narzuca niezwykle ostre stęŜenia
dopuszczalne dla drobnych pyłów, o granulacji poniŜej 2,5 µm i wymusza znaczące
ograniczenie naraŜenia ludności na ich oddziaływanie. W 161 strefach (powiatach,
ale przede wszystkim duŜych aglomeracjach) na terenie kraju, które nie spełniają
unijnych standardów jakości powietrza, muszą być opracowane i zrealizowane
programy naprawcze. Dotyczy to takŜe Warszawy, gdzie notuje się przekroczenia
standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE.
Transport miejski jest podstawowym źródłem tej uciąŜliwości. Za programy te,
polegające głównie na eliminacji niskich źródeł emisji oraz zmniejszenia emisji pyłu
ze środków transportu, odpowiedzialne są władze samorządowe, a więc organ
przygotowujący Strategię. Nadmierny hałas stanowi jedno z najbardziej uciąŜliwych
zanieczyszczeń środowiska w miastach i wzdłuŜ szlaków komunikacyjnych. Ocenia
się, Ŝe w Polsce około 13 mln osób, czyli 35% ogółu mieszkańców kraju, naraŜonych
jest na ponadnormatywny poziom hałasu w czasie dnia (60 dB) oraz w nocy (50 dB).
Ponad 80% tej uciąŜliwości jest związane z oddziaływaniem hałasu z dróg
publicznych
Polskie prawo zostało w 2005 r. zharmonizowane z prawem unijnym przez wdroŜenie
do Prawa ochrony środowiska przepisów dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i
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zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Wprowadzono teŜ nowe metody oceny
klimatu akustycznego oraz opisano referencyjne metody pomiarów hałasu w
środowisku. Niemniej jednak trzeba przyznać, Ŝe hałas jako zanieczyszczenie
środowiska nie doczekał się dotąd nadania mu wystarczająco duŜego znaczenia, na
jakie zasługuje. Stąd brakuje kompletu map akustycznych, co moŜe stanowić
zagroŜenie dla wykonania programów ochrony środowiska przed hałasem, które
powinny zostać wykonane na uŜytek administracji samorządowej. W Warszawie taki
materiał istnieje (atlas akustyczny, o czym dalej). Ale pozostawia duŜo do Ŝyczenia
monitoring hałasu przy drogach publicznych. PEP określa jako cele średniookresowy
w zakresie ochrony przed hałasem dokonanie wiarygodnej oceny naraŜania
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego
zagroŜenia tam, gdzie jest ono największe. Czyli przy ruchliwych trasach miejskich.
Tu takŜe działania zmierzające do ochrony społeczeństwa przed ponadnormatywnym
działaniem hałasu naleŜą do kompetencji władz samorządowych. PEP domaga się
zawarcia w odpowiednich programach konkretnych przedsięwzięć technicznych i
organizacyjnych dla zmniejszenia poziomu hałasu tam, gdzie jest on
ponadnormatywny. Szczególnie waŜna jest likwidacja źródeł hałasu przez tworzenie
stref wolnych od transportu, ograniczenie szybkości ruchu, wymianę taboru
tramwajowego na mniej hałaśliwy, a takŜe budowę ekranów akustycznych. Istotne
teŜ jest wykorzystywanie planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych
źródeł hałasu od terenów mieszkaniowych. Konieczny jest rozwój systemu
monitoringu hałasu. Zadania takie w całości korespondują z załoŜeniami
zrównowaŜonego rozwoju transportu w stolicy. Wymienione cele są zatem kryteriami
oceny Strategii.
Dokument porusza takŜe kwestie ogólniejsze, raczej związane z wypełnianiem idei
zrównowaŜonego rozwoju. Wraz z bogaceniem się społeczeństwa wzrasta
zagroŜenie postawą konsumpcyjną, cechującą się mnoŜeniem, pod wpływem reklam
i promocji, dóbr materialnych, które nie są niezbędne człowiekowi, a na ich
wytworzenie zuŜywa się znaczne ilości surowców nieodnawialnych, wody i energii.
KaŜdy konsument powinien mieć prawo do wolnego wyboru, co do jakości
kupowanego produktu i jego cech. Brakuje jednak w Polsce systemu ocen produktów
przez Federację Konsumentów i ekolabellingu. Jedynie sprzęt AGD jest oznaczany
pod względem energochłonności, co naleŜy przyjąć jako krok w dobrą stronę. Środki
transportu nadal nie są pod tym względem kontrolowane zadawalająco. PEP
dostrzega takŜe potrzebę zmian w dziedzinie ekonomicznej oceny działań
gospodarczych i społecznych z uwzględnieniem kosztów i strat środowiskowych.
Ten aspekt został przedstawiony w Prognozie.
NajwaŜniejszymi ogólnymi zasadami pozostają: nawiązywanie w procesie rozwoju do
cech środowiska przyrodniczego, likwidacja zanieczyszczeń „u źródła", zasada
„zanieczyszczający płaci" oraz uspołecznienie ochrony środowiska. PEP nadal
nawołuje do wdraŜania systemów transportowych zapewniających najmniejszą
uciąŜliwość dla środowiska naturalnego. NaleŜy opracować system zachęt
ekonomicznych do działań proekologicznych w transporcie i jego zapleczu.
Konieczne jest wdroŜenie tego systemu w sposób zapewniający stabilność działania.
NaleŜy opracować zasady infrastruktury kolejowej - drogowej, w tym takich punktów
jak: stacje przeładunkowe, przejścia graniczne, porty itp. ze szczególnym
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uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Konieczne są preferencje dla
transportu zbiorowego, ograniczanie ruchu w centrach miast dla pojazdów
indywidualnych, zwiększanie udziału trakcji szynowej, zwłaszcza tam gdzie istnieją
wydzielone torowiska. NaleŜy takŜe wprowadzić sieć ulic i dróg podmiejskich
wydzielonych, przeznaczonych dla rowerów i wózków inwalidzkich". Zaleca się
wprowadzanie tranzytu kolejowego ograniczającego transport samochodowy,
budowę obwodnic wokół miast i wprowadzenie proekologicznego systemu taryf.
Tymczasem „Polityka transportowa" w niewielkim stopniu odwołuje się do „Polityki
ekologicznej państwa", a cele i priorytety jakie zawiera, są niekiedy rozbieŜne w
stosunku do zasad ekorozwoju. Zresztą, naleŜy to tutaj wyraźnie podkreślić,
wszystkie polityki sektorowe wykazują róŜnego rodzaju ułomności w stosunku do
tych zasad. Ostatnio obserwuje się pozytywne zmiany w tym względzie.
Polityka transportowa państwa i inne dokumenty strategiczne dotyczące
transportu"
Na przełomie stuleci nastąpiło w Polsce wyraźne przewartościowanie celów rozwoju.
Dobrym przykładem jest polityka transportowa, którą w 1995 r. opisywał dokument
MTiGM „Polityka transportowa". Polityka ta miała wspierać nadąŜanie za popytem
motoryzacyjnym, pokładając nieuzasadnioną wiarę w skuteczność mechanizmów
rynkowych w zaspokojeniu tego popytu, a środków technicznych w łagodzeniu
powstałych uciąŜliwości. Głównym celem, przyjętej w czerwcu 2005 r., Polityki
Transportowej Państwa na lata 2006-2025 jest „poprawa jakości systemu
transportowego i jego rozbudowa zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju”
jako „jednego z kluczowych czynników decydujących o warunkach Ŝycia
mieszkańców i o rozwoju gospodarczym kraju i regionów”. Cel ten powinien być
osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
− poprawę dostępności transportowej i jakości transportu (jako czynnika poprawy
warunków Ŝycia i usuwania barier rozwojowych gospodarki);
− poprawę efektywności funkcjonowania systemu transportowego;
− poprawę bezpieczeństwa prowadzącą do radykalnej redukcji liczby wypadków i
ograniczenia ich skutków oraz, w rozumieniu społecznym, do poprawy
bezpieczeństwa osobistego uŜytkowników transportu i ochrony ładunków;
− ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki Ŝycia.
Zadania w zakresie rozwoju tzw. podstawowej sieci drogowej będą koncentrować się
na
likwidacji zaległości w utrzymaniu istniejącej sieci drogowej. Polityka wyraźnie zwraca
uwagę na poprawę warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu
źródłowo-docelowego w obszarach metropolitarnych i duŜych miast , a więc na
program budowy obejść miejscowości, z zachowaniem dbałości o ochronę tych
obejść przed nową zabudową. Polityka zakłada, w perspektywie czasowej do 10 lat,
stworzenie spójnego systemu autostrad i dróg ekspresowych obsługujących główne
korytarze transportowe (w tym międzynarodowe) i zapewnienie powiązań między
największymi miastami Polski. W perspektywie 15-20 lat planuje się zapewnienie
wysokich standardów dostępności transportowej dla ruchu z krajów Unii Europejskiej
i krajów sąsiadujących do wszystkich aglomeracji. Zapisano takŜe zwiększenie
aktywności administracji drogowej w dziedzinie wdraŜania tzw. Inteligentnych
Systemów Transportowych [ang. Inteligent Transport Systems – ITS]. Działania w
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tym zakresie maja być prowadzone przede wszystkim w obszarach aglomeracji i
otoczeniu duŜych miast.
Polityka zdecydowanie odchodzi od traktowania polskiej przestrzeni jako dostępnej
bez Ŝadnych warunków przez sieć drogową. Uwarunkowania środowiskowe są tu
zauwaŜone dwojako – jako powaŜne wyzwanie planistyczne oraz powinność branŜy
w stosunku do zasobów i walorów środowiska.
Prawie równolegle w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007
– 2013 pojawiły się tzw. Programy Operacyjne. Wśród nich kluczową rolę w obecnej
perspektywie finansowej pełnić ma Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
W części diagnostycznej Programów Operacyjnych wskazuje się w szczególności, Ŝe
znaczna część aglomeracji jest niedostatecznie skomunikowana pomiędzy sobą i z
ośrodkami w innych krajach. Utrwala to stereotyp kraju o peryferyjnym - ze względu
na stopień dostępności – charakterze. PrzezwycięŜenie tego negatywnego obrazu
kraju
jest dla Polski szczególnym wyzwaniem. Nowoczesna i zdywersyfikowana
infrastruktura transportowa stanowi bowiem istotny czynnik w działalności
przedsiębiorstw, wpływającym na atrakcyjność gospodarczą i społeczną regionów.
Konieczne jest jednocześnie wprowadzenie zintegrowanych systemów komunikacji
zbiorowej i poprawa
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, przyjęty został przez Radę
Ministrów 29 listopada 2006 r., a więc na ponad 10 miesięcy przed przyjęciem
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012, i następnie był kilkukrotnie
modyfikowany przed ostatecznym zaakceptowaniem go przez Komisję Europejską
na początku grudnia 2007 r. W jego ramach przewidziano realizację 15 osi
priorytetowych, z których 2 dotyczą tematyki transportowej – oś VI Drogowa i lotnicza
sieć TEN-T oraz oś VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. W
tej drugiej osi wyraźnie eksponuje się problematyka właściwej organizacji ruchu w
obrębie aglomeracji w tym przejazdów przez miasta. Mowa takŜe o rozwoju
Inteligentnych Systemów Transportowych, w tym systemów zarządzania ruchem w
miastach.
Zapisy powyŜsze dobrze korespondują z treścią i priorytetami Strategii. W połączeniu
ze strategicznymi celami PEP tworzą mocny fundament dokumentu.
Nowe tendencje polityki transportowej to dostrzeganie faktu, Ŝe rozbudowa
infrastruktury drogowej nie jest środkiem zapobiegania nadmiernemu wzrostowi
motoryzacji i przeciwdziałania kongestii na drogach. W najnowszych, wyzej
wspomnianych dokumentach:
•

Zwraca się uwagę na konieczność zmniejszania uzaleŜniania wzrostu
gospodarczego od transportochłonności;

•

Podkreśla się wagę uwarunkowań ekologicznych;

•

Widzi się konieczność wzmacniania roli regionów, powiatów i gmin we
wspólnym rozwiązywaniu problemów transportowych, zwłaszcza transportu
zbiorowego na obszarach metropolitarnych;

•

Za priorytet uwaŜa się wdroŜenie programu restrukturyzacji kolei;

•

Przewiduje się wsparcie transportu kombinowanego i telematyki;
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•

Postuluje się potrzebę szerokiej modernizacji układu drogowego z potrzebnymi
obejściami drogowymi.

WciąŜ Istnieje jednak obawa, Ŝe proponowana polityka nie znajdzie przełoŜenia na
politykę gospodarczą Rządu, zwłaszcza w zakresie motoryzacji. Dlatego tworzenie
strategicznych dokumentów regionalnych, takich jak SZRSTW ma wzrastające
znaczenie.
Współczesne podejście do polityki transportowej
Podejście tradycyjne do polityki transportowej (np. prezentowane w Polityce
Transportowej z 1995 r) charakteryzuje się próbą nadąŜania za rosnącym popytem
na usługi transportowe praktycznie na niego nie oddziałując. Punktem odniesienia są
przede wszystkim wąsko rozumiane koszty ekonomiczne, a w odniesieniu do
kosztów społecznych i ekologicznych poszukuje się sposobów ich minimalizowania w
ramach dostępnych środków. W odmiennym podejściu nazywanym alternatywnym,
widocznym juŜ w Polityce Transportowej z 2006 r, bardzo waŜną rolę odgrywa
oddziaływanie na zapotrzebowanie na usługi transportowe poprzez zarządzanie
popytem. Punktem odniesienia jest wielkość zanieczyszczeń, jaką z działu transportu
moŜna odprowadzać do środowiska oraz wielkość zasobów naturalnych (przede
wszystkim energetycznych), jaka moŜe być przeznaczona na działalność tego
sektora. Dopiero w tych ramach poszukuje się rozwiązań, które są gospodarczo i
społecznie akceptowane. Pierwsze podejście jest związane z tradycyjnym wzrostem
gospodarczym, a drugie wynika z zasad zrównowaŜonego rozwoju.
Kryteria polityki transportowej wynikające z zasad ekorozwoju
Kryterium terenochłonności
Zapotrzebowanie na przestrzeń w przypadku samochodu (w przeliczeniu na jednego
pasaŜera) jest przeciętnie ok. 10-krotnie większe niŜ środków transportu zbiorowego.
Zjawisko kongestii jest ściśle związane z masową motoryzacją, przy której nie jest
moŜliwe sprostanie wielkiemu zapotrzebowaniu na przestrzeń drogową. To
niekorzystne zjawisko występuje najczęściej w obszarach zurbanizowanych, ale od
kongestii nie są teŜ wolne obszary zamiejskie. Myślano, Ŝe zapewnienie większej
przepustowości trwale zaŜegna problem kongestii. Poprawa - jeśli następowała miała charakter krótkotrwały. Zachęcała tylko do zwiększenia ruchliwości istniejących
samochodów i zakupu nowych. W konsekwencji okazało się, Ŝe rozbudowa sieci
dróg zamiast oczekiwanego zmniejszenia kongestii, powodowała jej zwiększenie.
Kongestia prowadzi do spowolnienia ruchu, co niweczy wysiłek włoŜony w budowę
nowych dróg (zwłaszcza szybkiego ruchu) i stawia pod znakiem zapytania
efektywność ekonomiczną tych inwestycji. Na zatłoczonych drogach i ulicach
grzęzną pojazdy komunikacji zbiorowej, co powoduje dalsze pogarszanie jej
rentowności oraz atrakcyjności dla pasaŜerów.
Z powodu kongestii spada przede wszystkim atrakcyjność centrum miasta, które
staje się coraz trudniej dostępne i coraz bardziej zagroŜone uciąŜliwościami
funkcjonalnymi i środowiskowymi wywoływanymi masowym ruchem samochodowym.
W konsekwencji wymusza to powstawanie nowych aktywności na obrzeŜach miasta,
w nadziei, Ŝe będzie moŜna tam łatwiej dojechać. Tymczasem powiększenie i
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rozpraszanie zabudowy miasta zwiększa długość podróŜy i nacisk na uŜywanie
samochodu, co skutkuje poszerzeniem obszaru kongestii. Szkolnym przykładem tych
procesów jest Warszawa i jej przedmieścia.
Kongestia pociąga za sobą wymierne straty gospodarcze i społeczne - w krajach
wysoko zmotoryzowanych nawet rzędu kilku procent dochodu narodowego. Warto
porównać dane, zawarte w Prognozie w części dotyczącej ewaluacji. NaleŜy
zauwaŜyć, Ŝe oceniana Strategia porusza wymienione wyŜej problemy, stawiając je
we właściwym świetle. W szczególności dbałość o ilość i jakość przestrzeni jest
pozytywnie wyróŜniającą ten dokument cechą, rzadko występującą w dokumentach
sektorowych i regionalnych.
Kryterium energochłonności
Problem ograniczania zuŜycia energii jest kluczowym, zarówno w polityce
transportowej, jak i ekologicznej. W transporcie mamy do czynienia z
systematycznym wzrostem zuŜycia energii, podczas gdy w innych sektorach
gospodarki zuŜycie energii maleje. Konieczność ograniczenia zuŜycia energii wynika
z jednej strony z faktu konieczności rozwiązania problemu efektu cieplarnianego i
skaŜeń, a z drugiej strony -z faktu wyczerpywania się światowych zasobów ropy.
Przewiduje się, Ŝe przy obecnym poziomie konsumpcji, światowe zasoby ropy
wyczerpią się około 2060 roku. Zrozumiałym jest, Ŝe Polska jako kraj słabszy
ekonomicznie będzie miała trudności w dostępie do paliw płynnych.
Kryterium zagroŜenia wypadkowego
Najbardziej bezpośrednimi i dotkliwymi zagroŜeniami w transporcie są wypadki, przy
czym są one bardzo zróŜnicowane w poszczególnych gałęziach transportu. W Polsce
corocznie ginie na drogach kilka tysięcy osób, a rannych jest kilkadziesiąt tysięcy.
Poprawa bezpieczeństwa stanowi jeden z priorytetów polityki transportowej. Jednak
sama tylko poprawa infrastruktury drogowej nie musi zmniejszać liczby wypadków.
Według badań zachodnich na autostradach wskaźniki wypadków są niŜsze niŜ na
pozostałych drogach. Zmniejszenie liczby wypadków następuje jako efekt
przeniesienia ruchu z istniejących dróg na autostrady. Ujawnione na istniejących
drogach rezerwy przepustowości będą się szybko wypełniać wzrastającym ruchem,
co będzie skutkować ogólnym wzrostem wypadkowości.
Kryterium gospodarcze
PrzewaŜa pogląd, Ŝe transport wpływa na rozwój gospodarczy, w szczególności na
rynek pracy. Istnieją jednak prace, które udowadniają, Ŝe takiego wpływu nie ma. Na
przykład Whitelegg, uwaŜając zmiany liczby oferowanych miejsc pracy i stopy
bezrobocia za najistotniejsze wskaźniki stanu gospodarki, nie stwierdził ich poprawy
po wybudowaniu autostrad w Wielkiej Brytanii. Stwierdza natomiast w końcowej
konkluzji, Ŝe nie ma dowodów, potwierdzających głęboko zakorzeniony pogląd,
jakoby rozwój gospodarczy był stymulowany budową nowych i rozbudową
istniejących dróg. Ten pogląd Whitelegg rozszerza na całość systemu transportu
dostrzegając jego malejącą rolę w gospodarce. UwaŜa się, Ŝe dostępność
samochodem do usług i handlu zwiększa w nich obroty. JednakŜe moŜna
przedstawić wyniki badań, które wskazują na coś odwrotnego: tj. występowanie
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najsilniejszego trendu sprzedaŜy w miastach o najbardziej restrykcyjnej polityce
parkingowej.
Nie ma zatem przekonywującego dowodu na to, Ŝe określony scenariusz rozwoju
systemu transportu ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy (zwłaszcza w skali
makro); natomiast moŜe mieć wpływ na generowanie wewnętrznych strat w systemie
(np. kongestia, spadek wartości terenu zdegradowanego sąsiedztwem ruchliwych
ulic i dróg).
Cel i zasady „Ekologicznej polityki transportowej"
Zasadniczym celem polityki transportowej ekorozwoju jest „tworzenie warunków do
sprawnego, bezpiecznego, efektywnego ekonomicznie, a zarazem społecznie,
gospodarczo i przestrzennie zasadnego przemieszczania osób i ładunków w ramach
wyznaczonych przez szeroko rozumiane zasoby naturalne i moŜliwości
odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska. Do osiągnięcia podstawowego celu
tak rozumianej polityki transportowej niezbędne staje się przestrzeganie
podstawowych zasad w rozwoju systemu transportowego w Polsce. Są to:
•

Racjonalizacja (w tym zmniejszanie) potrzeb podróŜowania i transportu
ładunków;

•

Racjonalizacja (w tym zmniejszanie
osobowego i cięŜarowego;

•

Promowanie bardziej energooszczędnych i prośrodowiskowych środków
transportu;

•

Popieranie najlepszych dostępnych, a jednocześnie dostosowanych do polskich
warunków technik, technologii i systemów organizacyjnych;

•

Maksymalizacja wykorzystania pojazdów.

zakresu)

uŜytkowania

samochodu

Punktem odniesienia do tworzenia polityki transportowej jest spełnienie wymogów
ekologicznych wyraŜonych tak zwanymi ładunkami krytycznymi zanieczyszczeń. Aby
wymogi te zostały spełnione, konieczna jest rezygnacja z nieograniczonego
programu budowy autostrad, szerokie promowanie rozwoju kolei, bardzo duŜe
ograniczenia dla samochodu w mieście i dominacja miejskiego transportu
zbiorowego oraz pełna dostępność dla ruchu rowerowego i pieszego.
Istota opcji prośrodowiskowej polityki tkwi w skuteczności całego pakietu
oddziałującego na zachowania komunikacyjne, szczególnie w skuteczności
zapewnienia duŜego udziału transportu zbiorowego (osób i ładunków) w przewozach.
Warunkiem jej realizacji jest takŜe obciąŜenie uŜytkowników pełnymi kosztami (w tym
zewnętrznymi), które sami powodują. Niezbędne jest:
•

Dokonanie dalszej rewizji polityki transportowej państwa w kierunku jej zbliŜenia
do zasad ekorozwoju;

•

Weryfikacja programu budowy autostrad z pełnym uwzględnieniem aspektów
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych; do czasu jej dokonania
niepodejmowanie wiąŜących decyzji perspektywicznych;

•

Przeprowadzenie jak najszybciej i najefektywniej restrukturyzacji PKP;
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•

Prowadzenie w pełni zasady ponoszenia przez uŜytkownika infrastruktury
transportu wszystkich kosztów;

•

Promowanie przyjaznych środowisku rodzajów transportu, objęcia przez
państwo opieką miejskiego transportu publicznego;

•

Działanie na rzecz zrównowaŜonej mobilności osób i przewozu ładunków.

„Strategia utrzymania i rozwoju sieci dróg krajowych do roku 2015"
W roku 1998 została opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych
„Strategia utrzymania i rozwoju sieci dróg krajowych do roku 2015", która wyznacza
cele i priorytety dotyczące dostosowania polskiej sieci dróg do standardów
europejskich oraz proponuje środki ich realizacji.
Główny cel „Strategii" to: „dąŜenie do osiągnięcia społecznego consensusu
uwzględniającego z jednej strony potrzebę rozwoju infrastruktury drogowej, z drugiej
konieczność uzyskania zdecydowanej poprawy w zakresie zmniejszenia uciąŜliwości
dróg dla środowiska". Zadania realizujące załoŜenia „Strategii" to m.in.:
•

Budowa autostrad i dróg ekspresowych w paneuropejskich korytarzach
transportowych (ustanowionych na Europejskiej Konferencji Transportowej na
Krecie w 1994 r. oraz w Helsinkach w 1997 r.);

•

Dostosowanie pozostałych dróg międzynarodowych i najwaŜniejszych połączeń
krajowych do standardów europejskich (wymogów technicznych AGR),
zwłaszcza dróg o duŜym ruchu i znaczeniu ogólnokrajowym.

„Strategia" zawiera postulaty dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu. Większość
„czarnych punktów", czyli odcinków o zwiększonej wypadkowości, zostało
zidentyfikowanych na drogach prowadzących przez miejscowości. Jak podkreśla
„Strategia" radykalnej poprawy bezpieczeństwa ruchu moŜna się spodziewać dopiero
po przeniesieniu ruchu tranzytowego z obszarów zurbanizowanych na powstającą
sieć autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miejscowości.
Propozycje niezbędnych zmian legislacyjnych to przede wszystkim:
•

Wypracowanie mechanizmów współpracy z władzami regionalnymi i
samorządowymi, społecznościami lokalnymi i organizacjami ekologicznymi w
zakresie planowania i realizacji zadań drogowych; problem ten nadal pozostaje
nie rozwiązany;

•

Z zakresu planowania przestrzennego:
− dostosowanie przepisów prawnych do potrzeb związanych z realizacją
inwestycji liniowych
oraz umoŜliwienie
przyśpieszenia
procedur
lokalizacyjnych dla zadań rządowych; próby w tym zakresie naleŜy uznać za
połowicznie skuteczne;
− ochrona przed niewłaściwym zagospodarowaniem dróg poprzez
przestrzeganie prawidłowych zasad lokalizowania budynków mieszkalnych,
przemysłowych i usługowych oraz miejsc obsługi podróŜnych w pobliŜu drogi
– ta kwestia wydaje się dziś jeszcze bardziej nabrzmiała.
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Wypada takŜe przytoczyć niektóre zapisy z najnowszej AGENDY 21, oficjalnego
sprawozdania Ministerstwa Środowiska z rezultatów działań zgodnych z Deklaracją
Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro.
W resorcie przygotowano listę wskaźników zmian wzorców w sektorze transportu:
•

Zwiększenie do co najmniej 30% udziału przypadającego w ogólnej pracy
przewozowej w transporcie na rodzaje transportu inne niŜ transport
samochodowy, przede wszystkim kolej, ale takŜe transport lotniczy, morski oraz
transport wodny śródlądowy;

•

Zwiększenie do co najmniej 40% udziału w przewozie osób przypadającego na
środki transportu zbiorowego;

•

Podwojenie w stosunku do 1990 r. tonaŜu towarów przewoŜonych transportem
kombinowanym;

Szczególne znaczenie ma handel samochodami, zwłaszcza osobowymi. Polska jest
krajem, który doświadcza ogromnego boomu zakupów samochodów, zaleŜnie od
sytuacji celno-podatkowej nowych lub uŜywanych. Ochrona środowiska jest
praktycznie jedynym źródłem instrumentów mogących modyfikować ten rynek.
Chodzi głownie o zapobieganie sprowadzania do kraju odpadów oraz ograniczenie
uŜytkowania pojazdów emitujących więcej groźniejszych składników spalin, większe
natęŜenie hałasu i stwarzających wyŜsze zagroŜenie awarią. WaŜnym krokiem na tej
drodze była formalna likwidacja moŜliwości importu starych samochodów oraz z
silnikami dwusuwowymi w 1993 roku. Miała ona na celu ukierunkowanie
zainteresowań konsumentów na uŜytkowanie nowoczesnych pojazdów w znacznie
mniejszym stopniu zagraŜających środowisku. Decyzja ta jednak miała wyraźne
wsparcie komercyjne i zadziałała takŜe tak, Ŝe po wejściu Polski do UE w sposób
oczywisty chybiony formalnie zakaz, musiał być cofnięty (zakaz nie dotyczy importu
starych samochodów z krajów członkowskich) i do Polski trafia obecnie lawina
samochodów uŜywanych. Rekord nastąpił w 2008 roku, co oznacza brak tendencji
spadkowych.
Lepsze następstwa miał ustanowiony w 1995 zakaz rejestracji nowych pojazdów bez
katalizatorów, chociaŜ i tu wdarły się argumenty komercyjne. Katalizatory są obecnie
typowym urządzeniem w samochodach osobowych i jednocześnie standardem
obejmującym zachowania producentów i konsumentów.
Od 2006 roku obowiązuje w Polsce opłata produktowa dotycząca nowych i
sprowadzanych samochodów. Jej wysokość prawdopodobnie tylko w nieznacznym
stopniu obniŜyła zainteresowanie zakupem ewidentnych wraków. Tam, gdzie kwestie
finansowe decydują, efekty jej wprowadzenia będą teŜ tylko ekonomiczne. NaleŜy
wobec tego związać poziom tej opłaty z rzeczywistą szkodliwością konkretnego
pojazdu, choćby poprzez absolutnie wymagane badania aerosanitarne, akustyczne i
oceny odpadów motoryzacyjnych. Z doświadczeń ostatnich lat wynika, Ŝe przy
wzroście dodatkowych opłat przy zakupie uŜywanego samochodu do poziomu 10%
ceny, następuje skokowy spadek zainteresowania nabywaniem samochodowego
„złomu”. Jednocześnie rozwiązuje się problem wycofania wciąŜ stojących w róŜnych
miejscach nie eksploatowanych samochodów. Koncesjonowane zakłady demontaŜu
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pojazdów wycofywanych nie mają zajęcia, a opłata
nieprecyzyjnym przepisom nie trafia do uprawnionych.

produktowa,

dzięki

Motoryzacja jest waŜnym działem relacji ekologia-konsumpcja. Większość zachowań
zmotoryzowanych świadczy na razie o pomijaniu aspektów środowiskowych przy
decyzjach indywidualnych. Dzień bez samochodu przechodzi w Polsce zupełnie bez
echa i tylko w niektórych miastach jest wspierany przez administrację ( W Warszawie
nie). Przeciętne zapełnienie samochodów osobowych podczas szczytu ruchu w
Warszawie wynosi według ocen słuŜb drogowych około 1,3 osoby (wraz z kierowcą),
a przeciętna długość przejazdu od postoju do postoju w centrum Warszawy podczas
ruchu w ciągu dnia to nie więcej niŜ 350 m (to znaczy mniej niŜ przeciętna odległość
miedzy przystankami komunikacji miejskiej). Bardzo słabo działa system Park &
Ride, ścieŜki rowerowe nie są lubiane, czasem źle realizowane i oddalone od
rzeczywistych celów podróŜy. Lobby motoryzacyjne jest w Polsce drapieŜnie
antyekologiczne, chociaŜ jest wiele okazji by zrównowaŜony rozwój był w zgodzie z
budową dróg i ułatwianiem przejazdu samochodom. Największym paradoksem jest
fakt nie zauwaŜania związku nieskrępowanego rozwoju motoryzacji z zagroŜeniem
zdrowia i Ŝycia. Konsumenci towarów i usług motoryzacyjnych widzą tylko jakość
dróg jako przyczynę ogromnej liczby wypadków w Polsce, nie dostrzegają przyczyny
głównej, jaką jest wzrost liczby pojazdów, masy woŜonych tym transportem towarów i
zainteresowania samą jazdą, jako formą spędzania czasu.
Co do ekologizacji polskiej energetyki, efekty są tylko trochę lepsze. Istotną róŜnicą w
stosunku do motoryzacji jest tu wyŜsza świadomość obywatelska. Natomiast bariery
instytucjonalne, a zwłaszcza przemoŜne lobby energetyki węglowej i przetwórstwa
ropy są i będą powaŜną barierą w drodze do wyboru obiektywnie najlepszego
środowiskowo modelu pozyskiwania, dystrybucji i uŜytkowania energii.
W sferze instytucjonalnej powaŜnym zadaniem związanym z poprawianiem wzorców
konsumpcji jest wzmocnienie zorganizowanego ruchu konsumenckiego mogącego
wskazywać na rzeczywiste ekologiczne walory towarów i usług. Niestety ruch
konsumencki jest w Polsce słaby, a próby związania go z urzędową oceną produktów
(z ekologicznego punktu widzenia) nie powiodły się. W Polsce nie ma dokumentów
programowych dotyczących modelu konsumpcji. Większe szanse naleŜy wiązać z
lokalnym ruchem konsumenckim wspieranym przez samorządy.
Polska tradycja, lokalne zwyczaje, postawy społeczne, opcje polityczne,
indywidualne decyzje, zmieniająca się moda, ruchy cen, skutki szeroko rozumianej
reklamy i promocji, a przede wszystkim wzrost dobrobytu; czyli pisząc łącznie zachowania konsumenckie, będące bardzo waŜnym, z ekologicznego punktu
widzenia, elementem stylu Ŝycia, naleŜą do niezwykle istotnej, ale delikatnej sfery
skojarzonej z wdraŜaniem zrównowaŜonego rozwoju. Odnotowane w latach 20022008 przemiany i trendy w tej sferze wydają się umiarkowanie korzystne. Zwłaszcza
w sferze transportu w duŜych i bogatych miastach, jak Warszawa. Mowa tu o nie
rosnącej przeciętnej liczbie kilometrów pokonywanych przez samochód osobowy
rocznie, o nie spadającej liczbie uŜytkowników transportu zbiorowego, o wzroście
cen lokali wzdłuŜ linii metra, o rosnącym zainteresowaniu sprawną komunikacją
szynową i nowych przeprawach mostowych. Niekorzystne są tendencje w decyzjach
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kupujących samochody – z jednej strony stare importowane, z drugiej strony nowe,
duŜe i mocne, spalające więcej paliwa.
Oceniając jakość terenów zurbanizowanych w Polsce zwrócić naleŜy uwagę na
cztery aspekty. Przede wszystkim konieczność stałej walki z dezorganizacją
istniejącego systemu porządku przestrzennego poprzez chaotyczny proces
inwestycyjny. Deformacja centrów polskich miast szczególnie jaskrawo jest widoczna
w stolicy. Drugim zjawiskiem, takŜe negatywnym, jest niekontrolowana ekspansja
przestrzenna peryferii miast (urban sprawl). W Polsce ten fenomen jest szczególnie
widoczny. Do duŜych i średnich miast wjeŜdŜa się przez długie i wyjątkowo
nieatrakcyjne suburbia, w zasadzie nadające się do wyburzenia. Niestety ta wada
przedmieść nie jest przedmiotem zainteresowania samorządów, które w rozwoju
obiektów komercyjnych widzą okazję do uzyskiwania dochodów. Trzeci problem
dotyczy komercjalizacji wszelkich typów budownictwa w miastach. Polski niestety nie
ominęły ani szczelnie ogrodzone enklawy luksusowych rezydencji ani stabilizacja
rejonów o niskich standardach. Nie ma natomiast w Polsce slumsów. Dla systemu
transportowego szczególne znaczenie ma proces pasmowego rozwoju suburbii
utrudniający działania racjonalizujące system transportowy. W Warszawie występuje
dodatkowo bardzo szkodliwy proces szybkiej, często nielegalnej, zabudowy
wylotowych odcinków dróg. Klasycznym przykładem jest tu ul. Kolejowa w
Łomiankach, niegdyś obwodnica tego miasta-satelity. Ale teŜ wszelkie decyzje i
realizacje urbanistyczne tylko w bardzo ogólnych i w zasadzie nieformalnych
granicach kontrolowane przez studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Warszawy
(zresztą gotowe od niedawna) utrudniają prowadzenie racjonalnej polityki
transportowej. Doskonale znane są liczne przykłady zablokowania moŜliwości
komunikacyjnych przez zamknięte osiedla. Nie rozwijając tematyki przestrzennej,
która powinna pojawić się w kolejnych wersjach Programu ochrony środowiska
Warszawy (skuteczne, przemyślane planowanie przestrzenne jest najlepszym
narzędziem ochrony środowiska) stwierdzamy tylko, Ŝe trudności transportowe
Warszawy w bardzo znaczącym stopniu wynikają z niedostatków tego planowania, i
odwrotnie, nieudane lub nieukończone inwestycje komunikacyjne pogłębiają
warszawski nieład przestrzenny. Opinii tej nie jest w stanie podwaŜyć kilka
interesujących strategicznych dokumentów transportowych i urbanistycznych, jak
choćby oryginalne studium urbanistów krakowskich przyjęte w 1998 r i do dziś w
wielu wątkach aktualne.
Szczególne znaczenie dla uporządkowania przestrzeni kraju ma zarządzanie
terenami miejskimi. Obserwujemy w Polsce wyraźnie większy wzrost zajmowanych
przez ludność terenów miejskich w stosunku do wzrostu liczby mieszkańców. W
ostatnim okresie, przy stabilizacji liczby mieszkańców, ów wzrost terytorialny miast
jest zjawiskiem szkodliwym. Jeśli przestrzeń rozumiemy jako zasób nieodnawialny,
decyzje o jego wykorzystaniu powinny być szczególnie roztropne.
W Polsce nie ma strategicznych dokumentów regulujących procesy urbanistyczne.
Szczegółowe przepisy nie zawsze są złe, towarzyszy im zbyt często zła wola.
Szansą na poprawę jest wyraźny wzrost zainteresowania polskich urbanistów
kanonami międzynarodowymi jak np. Kartą Nowej Urbanistyki, Nową Kartą Ateńską,
koncepcjami Zielonych Pierścieni czy Systemów Ograniczania Suburbii. Spore
nadzieje wiązać naleŜy z przygotowywanym planem zagospodarowania obszaru
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metropolitarnego, zgodnie ze znowelizowana Ustawa o planowaniu
zagospodarowania przestrzennym plan taki powinien juŜ być gotowy.

i

Polska oczekuje na podjęcie serii inicjatyw Unii Europejskiej dotyczących
racjonalizacji i ekologizacji gospodarowania przestrzenią i rozwoju osiedli ludzkich. Z
zainteresowaniem odebrano Komunikat o przygotowaniu Tematycznej Strategii
Rozwoju Miast, gdzie zamieszczone zostały standardy zarządzania przestrzenią
miejską, transportem na obszarach zurbanizowanych oraz wyprowadzaniem decyzji
lokalizacyjnych zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. Prace nad tą
Strategią nie postępują jednak dostatecznie szybko.
W skali regionalnej istotne pozycje zajmują dokumenty strategiczne dotyczące
ochrony środowiska. Mowa tu o wymaganych ustawowo Programach ochrony
środowiska województwa mazowieckiego, Warszawy oraz gmin ościennych. NajbliŜej
celów zrównowaŜonego transportu znajduje się Program warszawski. Zawiera on
rozwinięcie nadrzędnego celu „osiągnięcia zrównowaŜonego rozwoju m.st.
Warszawy poprzez poprawę stanu środowiska i ochronę jego zasobów”. Program
widzi szansę na poprawę warunków środowiskowych poprzez zdecydowaną
przebudowę układu transportowego miasta, rozumianego jako zgodne
współdziałanie transportu publicznego i indywidualnego z rosnącym wsparciem tego
pierwszego. W części prognostycznej widzi się dość optymistyczne perspektywy
zarówno w zakresie uciąŜliwości akustycznych jak i aerosanitarnych. W skojarzonych
z Programami dokumentami strategicznymi dotyczącymi odpadów (plany gospodarki
odpadami) zakłada się m.in. uporanie się z typowymi odpadami motoryzacyjnymi:
wrakami aut, przepracowanymi olejami, akumulatorami oraz oponami. Dokumenty te
w śladowy sposób dotykają problematyki odmaterializowania sektora transportowego
i nie poruszają kwestii ładu przestrzennego.
Oddzielnie naleŜy zauwaŜyć dokumenty strategiczne dotyczące poprawy stanu
środowiska miejskiego. Są to zarówno ustalenia unijne, jak i miejscowe,
warszawskie. Przede wszystkim mowa tu o uchwalonej w dniu 21 maja 2008 roku
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i
czystszego powietrza dla Europy, Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego w sprawie transportu na obszarach miejskich i metropolitalnych (2007/C
168/17) oraz o Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 roku
w sprawie określenia Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej.
Dokumenty te dotyczą polityki ochrony powietrza w ogóle i w związku z rozwojem
motoryzacji, w szczególe. Nie mają jednak mocy sprawczej w rozumieniu
strategicznym, gdyŜ transport jest w warunkach miejskich domeną wolności
obywatelskich i poziomy imisyjne nie mogą być generalnie dekretowane bez
referendalnej zgody obywateli (nie tylko mieszkańców danego miasta). To, Ŝe naleŜy
dąŜyć do zmniejszania stęŜeń zanieczyszczeń generowanych przez transport, takŜe
poprzez zaostrzanie standardów emisyjnych, jest oczywiste. Problemem jest metoda
osiągania takich wyników w warunkach pełnej wolności uŜytkowania emitorów. Tak
więc, na liście dokumentów strategicznych wyznaczających kierunek rozwoju
warszawskiego transportu znajdują się dokumenty sprzeczne, niepełne a takŜe
dopiero oczekiwane.
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Przeprowadzona wyŜej dyskusja jest uzupełnieniem zapisów Strategii. NaleŜy
stwierdzić, Ŝe zarówno myśli przewodnie jak i argumentacja szczegółowa Strategii są
zgodne z postawionymi wyŜej tezami.
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3.

Analizy i oceny

3.1 Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz potencjalne
zmiany
tego
stanu
w
przypadku
braku
realizacji
projektowanego dokumentu
3.1.1

Stan zasobów środowiska

Podstawowe uwarunkowania środowiskowe i zrównowaŜonego rozwoju
transportu miejskiego
Przedstawione w dalszym ciągu uwagi zestawiono tak, by pasowały do warunków
warszawskich, zachowując walor uniwersalności. Wyodrębniono zagadnienia
szczególnie
waŜne.
Zastosowano
metodę
wyeksponowania
elementu
dostarczającego największych zagroŜeń środowiskowych dzisiaj (koniec pierwszego
dziesięciolecia XXI stulecia). Wnioski z tej sytuacji budują, bowiem, opinie
społeczeństwa o warszawskim systemie transportowym i jego przyszłości.
Środowisko przyrodnicze wyznacza ramy dla wszelkich działań człowieka. Zasoby
naturalne, z jednej strony, umoŜliwiają rozwój gospodarczy i cywilizacyjny, z drugiej,
ze względu na swą ograniczoność, stanowią jego barierę. Transport jest tu
doskonałym przykładem. Dotyka on, bowiem, wszystkich komponentów środowiska i
jednocześnie najsilniej ingeruje w środowisko przyrodnicze, jako całość. Transport
miejski jest wyjątkowym przykładem tych relacji, gdyŜ „stroną” staje się dodatkowo
krajobraz kulturowy i w znacznie większym stopniu, niŜ poza miastami, człowiek.
W myśl zasady zrównowaŜonego rozwoju kaŜde działanie zmierzające do zmiany
stanu środowiska, w szczególności poprzez zmianę zagospodarowania terenu,
powinno być racjonalne i podejmowane ze szczególną rozwagą. W zaleŜności od
rodzaju planowanej inwestycji poszczególne elementy środowiska przyrodniczego
odgrywają róŜną rolę i w odmiennym stopniu warunkują moŜliwość jej realizacji. W
związku z tym, analizę uwarunkowań środowiskowych zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym
naleŜy
wykonywać
pod
kątem
konkretnego
sposobu
zagospodarowania, po uprzednim rozpoznaniu jego specyfiki. Budowa dróg,
uwaŜana przez projektantów i wykonawców jako niesienie dobra, nie zawsze taką
jest, a prawie zawsze istnieje wariant, wersja lub choćby niewielkie odstępstwo
spełniające lepiej cele społeczne. W przypadku skutków środowiskowych jest tak
zawsze. Nie zbudowano jeszcze ekologicznej drogi.
Szczegółowa analiza uwarunkowań środowiskowych oraz wynikających ze
zrównowaŜonego rozwoju odgrywa w procesie realizacji nowej infrastruktury
drogowej dwojaką rolę. Po pierwsze, pozwala ona określić zasadność rozbudowy
sieci drogowej i jej skuteczność jako elementu współtworzącego system transportu
miejskiego. Po drugie, pomaga znaleźć takie warunki jej lokalizacji, budowy i
eksploatacji, które ograniczą negatywny wpływ na ekosystem miasta, przy
jednoczesnym zapewnieniu realizacji potrzeb transportowych w jak największym
stopniu.

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy

31

Stopień szczegółowości owej analizy zaleŜy od rodzaju infrastruktury
komunikacyjnej. Szczególne trudności pojawiają się przy inwestycjach kolejowych,
lotniskach oraz drogach o ruchu przyspieszonym w obrębie miast. W Warszawie
mamy nieustanny problem z wprowadzeniem niezbędnej podstawowej tkanki
transportowej, jaką są obwodnice i drogi ekspresowe mające na celu rozprowadzanie
ruchu tranzytowego, ale teŜ organizowanie ruchu międzydzielnicowego. W
przypadku dróg ekspresowych i innych o ruchu przyspieszonym lokalizowanych na
terenach miejskich zakres potencjalnych zaleŜności pomiędzy trasą a środowiskiem
jest bardzo szeroki. PoniŜej przedstawiono kilka najistotniejszych cech tego rodzaju
tras wpływających na charakter i intensywność ich relacji z otaczającym
środowiskiem.
Drogi ekspresowe są obiektami liniowymi, o znacznej długości, trwale związanymi z
danym terenem i połączonymi w nieograniczony praktycznie system. Inwestycje
drogowe przecinają na swej trasie naturalne układy przyrodnicze oraz róŜnego
rodzaju struktury zagospodarowania przestrzennego i stanowią trudną do pokonania
barierę zarówno przyrodniczą jak i społeczną (IUCN 1999). Szczególnie wyraźnie
wpływ ten zaznacza się w przypadku tras ekspresowych, które przenoszą duŜe
potoki ruchu tranzytowego w stosunku do obszaru, przez który przebiegają i które w
związku z tym dostępne są jedynie w określonych punktach (węzłach) znacznie od
siebie oddalonych. Według obowiązujących w Polsce przepisów minimalna
dopuszczalna odległość pomiędzy węzłami na trasie ekspresowej na terenach
miejskich nie moŜe być mniejsza niŜ 3 km, wyjątkowo 1,5 km w sytuacji
występowania szczególnych przesłanek funkcjonalno-ruchowych (takie w Warszawie
pojawiają się często, ale nie mamy jeszcze doświadczeń realizacyjnych). Stale
rosnąca fragmentacja siedlisk naturalnych prowadzi do izolacji lokalnych populacji
roślin i zwierząt, zerwania ciągłości powiązań ekologicznych, czego konsekwencją
moŜe być stopniowa utrata róŜnorodności biologicznej. W Unii Europejskiej (UE)
fragment terenu nie przeciętego przez infrastrukturę transportową wynosi średnio
130 km2, a w przypadku terenów leśnych zaledwie 16 km2 (EEA TERM 2002 06
EU+AC).
Na terenach miejskich zagęszczenie sieci drogowej jest znacznie większe.
Nieodpowiednia lokalizacja inwestycji drogowej na terenie aglomeracji o duŜej
gęstości zaludnienia zakłóca funkcjonowanie danego obszaru ograniczając swobodę
przemieszczania się osób i moŜe doprowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej
mieszkańców, zainicjować proces segregacji społecznej i wykluczenia.
Drogi ekspresowe posiadają ponadto pewną minimalną wielkość oraz określone
parametry techniczne warunkujące ich uŜyteczność (np. liczba pasów ruchu,
konieczność budowy urządzeń towarzyszących) (Wojewódzka-Król 1999). KaŜda
inwestycja drogowa jest, bowiem, częścią układu komunikacyjnego wyŜszego rzędu
np. sieci krajowej czy międzynarodowej, w którym pełni określoną funkcję. Warunki,
jakie spełniać musi dana droga, aby realizować przepisane jej zadania w jak
najlepszy sposób, są więc, określone niejako odgórnie i wynikają z przynaleŜności do
pewnej struktury nadrzędnej. Ponadto, wymagają one stworzenia odpowiednich
warunków geologiczno-inŜynierskich niezbędnych dla zapewnienia trwałości budowli
i bezpieczeństwa ich uŜytkowania, co wiąŜe się najczęściej z koniecznością
znacznego przekształcenia środowiska naturalnego. W szczególności obiekt
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budowlany, jakim jest droga, wymaga zmiany stosunków wodnych oraz warunków
gruntowych poprzez odwodnienie, wymianę gruntów, zmianę ukształtowania terenu
(wykopy, nasypy, tarasy), wycięcie drzew itp.
Trasy ekspresowe charakteryzują się największą terenochłonnością w porównaniu z
pozostałymi środkami transportu: kolejowym, lotniczym, wodnym, rowerowym i
pieszym. W Europie, w zaleŜności od państwa powierzchnia zajęta przez
infrastrukturę transportu stanowi kilka procent ogólnej powierzchni kraju. W 2004
roku sieć drogowa w UE stanowiła 93% powierzchni transportowej, podczas gdy sieć
kolejowa jedynie 4%, transport lotniczy i wodny śródlądowy około 1% (EEA TERM
2005 08 EU+AC — Land take by transport infrastructure). Na terenach
zurbanizowanych udział infrastruktury drogowej w strukturze przestrzennej jest
wyŜszy i wynosi średnio 30%, lokalnie dochodząc nawet do 70% (Grzywacz 2003).
Tak jest takŜe w Warszawie, co potwierdza Strategia. Wybudowanie jednego
kilometra drogi ekspresowej wymaga zajęcia terenu o powierzchni 2,0 ha, a biorąc
pod uwagę takŜe pośrednie zajęcie terenu, związane z wyznaczeniem stref
bezpieczeństwa, budową urządzeń towarzyszących czy miejsc parkingowych – 6,0
ha (EEA TERM 2002 08 EU+AC — Land take by transport infrastructure). Szerokość
pasa terenu przeznaczonego na budowę drogi ekspresowej wynosi od 40 do 50
metrów i w warunkach Warszawskich rośnie ze względu na pojawianie się w
sąsiedztwie „terenów niechcianych”.
Zajęcie terenu przez infrastrukturę transportu automatycznie wyklucza inne formy
zagospodarowania takie jak budownictwo mieszkaniowe, usługi, tereny zielone czy
rekreacyjne. W warunkach miejskich, przy duŜej koncentracji ludności i róŜnego
rodzaju aktywności przestrzeń jest zasobem deficytowym, który powinien być
zagospodarowywany w moŜliwie jak najbardziej efektywny sposób.
Wszystkie inwestycje infrastruktury drogowej są źródłem zanieczyszczeń powietrza,
wody, gleb, a pośrednio wszystkich pozostałych komponentów środowiska. Emisja
zanieczyszczeń towarzysząca drogom jest głównie efektem niekompletnego spalania
surowca energetycznego, a jej wielkość wiąŜe się bezpośrednio z energochłonnością
transportu, rodzajem wykorzystywanego paliwa i technologią jego spalania. Według
szacunków European Environment Agency (EEA), w 2007 roku udział sektora
transportu w ogólnym zuŜyciu energii wynosił w UE około 30 – 35%. Za 72 % tej
wielkości odpowiedzialny był transport drogowy (EEA TERM 2008 01 EU —
Transport final energy consumption by mode). W nowych krajach członkowskich
odsetek ten był większy i osiągnął w 2008 r. średni poziom 89%, w Polsce wynosząc
około 90%. (szacunek aproksymacyjny)
Według raportu EEA „Transport and environment – facing a dilemma” (EEA 2005)
98% energii zuŜywanej w sektorze transportu pochodzi ze źródeł nieodnawialnych –
produktów przetwarzania ropy naftowej, których spalanie powoduje emisję
znacznych ilości gazów o oddziaływaniu globalnym odpowiedzialnych m.in. za
pogłębianie się efektu cieplarnianego (CO2, N2O, CH4) oraz zanieczyszczeń o
znaczeniu lokalnym takich jak tlenki azotu, siarki, metale cięŜkie, tlenek węgla i wiele
innych. Do roku 2008 zmiany w tym zakresie były bardzo niewielkie pomimo
optymistycznych doniesień medialnych.
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Z uwagi na niezorganizowany charakter oraz powodowanie koncentracji
zanieczyszczeń w najniŜszych warstwach atmosfery, emisja towarzysząca drogom
jest szczególnie uciąŜliwa i niebezpieczna dla zdrowia i Ŝycia człowieka. Dokładna
charakterystyka poszczególnych zanieczyszczeń oraz sposobu ich powstawania
przedstawiona zostanie w dalszej części Prognozy.
Drogi są takŜe źródłem wibracji oraz hałasu, jednego z powaŜniejszych zagroŜeń
zdrowia i Ŝycia współczesnego człowieka. Hałasem określa się dźwięki, które ze
względu na swą częstotliwość czy teŜ natęŜenie odbierane są przez człowieka jako
uciąŜliwe, powodujące zmęczenie, dyskomfort, dekoncentrację, a nawet ból. Często
hałas traktowany jest jako jeden z rodzajów zanieczyszczeń powietrza i omawiany
wspólnie z nimi. Z uwagi jednak na szczególnie negatywne oddziaływanie hałasu
drogowego na środowisko miasta, wymaga on oddzielnego i odmiennego
metodycznie omówienia.
Głównym źródłem hałasu drogowego jest pracujący silnik oraz kontakt opon z
nawierzchnią drogi, towarzyszący przemieszczaniu się pojazdu. Znaczny wzrost
poziomu hałasu powodują samochody cięŜarowe, zwłaszcza przemieszczające się
po drogach nie przystosowanych dla pojazdów o duŜej masie. Szacuje się, Ŝe około
32% populacji UE jest naraŜone na oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu
drogowego (o natęŜeniu > 55dB) w miejscu zamieszkania (EEA TERM – Traffic
noise: exposure and annoyance, P.E.). W duŜych ośrodkach miejskich, ze względu
na znaczne zagęszczenie sieci drogowej, duŜą gęstość zaludnienia i intensywną
zabudowę hałas jest szczególnie uciąŜliwy. Warszawa zdecydowanie naleŜy do
takich miast.
Budowa nowych szlaków komunikacyjnych niemal zawsze wiąŜe się z pogorszeniem
lokalnych warunków akustycznych, bez względu na to czy dany teren jest dotknięty
ponadnormatywnym hałasem czy teŜ nie. Jednocześnie, rozwiązania drogowe
wykorzystujące nowe technologie takie jak ciche nawierzchnie czy zapewniające
płynność jazdy mogą przyczynić się do zmniejszenia natęŜenia hałasu na danym
terenie. Przytoczone metody technicznego łagodzenia uciąŜliwości akustycznych
naleŜy zdecydowanie preferować przed ostatecznością ekranów.
Wibracje towarzyszące transportowi drogowemu powodowane są głównie przez
samochody cięŜarowe poruszające się po drogach będących w złym stanie
technicznym, nie przystosowanych dla tego typu pojazdów. Drgania powstające na
terenach zurbanizowanych, oprócz negatywnego wpływu na człowieka i zwierzęta,
stanowią zagroŜenie dla budynków, infrastruktury i podłoŜa.
Drogi stanowią istotny element w lokalnym krajobrazie. Sieć ulic jest jednym z
elementów krystalizujących układ urbanistyczny miasta, ułatwiających orientację w
przestrzeni. Trasy szybkiego ruchu, z uwagi na znaczne rozmiary, występowanie
skrzyŜowań wielopoziomowych, nasypów i estakad stanowią element zaburzający
harmonię i odgrywają rolę niepoŜądanej dominanty krajobrazowej.
Inwestycje drogowe duŜych rozmiarów (autostrady, drogi ekspresowe) cechuje długi
czas powstawania oraz okres Ŝywotności rzędu 15 – 30 lat, krótszy niŜ dróg
kolejowych (20 – 40 lat) czy mostów betonowych (90 – 110 lat) (Wojewódzka-Król
1999). Sytuacja ta pociąga za sobą konieczność ciągłej modernizacji infrastruktury
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drogowej generując znaczne koszty, ale teŜ uciąŜliwości róŜnego rodzaju. Ponadto,
wszelkie działania polegające na rozbudowie, przebudowie czy modernizacji
istniejącej sieci powinny być planowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
Infrastruktura drogowa posiada szereg cech charakterystycznych wyróŜniających ją
zdecydowanie na tle pozostałych obiektów budowlanych. Liniowy charakter,
określone parametry wielkościowe, ponad lokalny zasięg wpływają na formę i zakres
wzajemnych relacji trasy z otoczeniem.
Koncepcja rozwoju zrównowaŜonego a system transportowy Warszawy
Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju zwanego równieŜ ekorozwojem, lub trwałym
rozwojem (ang. sustainable development) po raz pierwszy pojawiła się w roku 1987
w raporcie Komisji ONZ do spraw środowiska i rozwoju kierowanej przez Panią Gro
Harlem Brundtland zatytułowanym „Nasza wspólna przyszłość”. Pięć lat później, w
1992 roku w trakcie Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro rozwój zrównowaŜony przyjęty
został za podstawę wszelkich działań prowadzonych przez człowieka. Zatwierdzone
w czasie szczytu dokumenty: Agenda 21 i Deklaracja z Rio określiły podstawowe
zasady realizacji idei rozwoju zrównowaŜonego. Kolejne dokumenty przyniosły
rozwinięcie i sprecyzowanie zasad jej wprowadzenia w Ŝycie. W Polsce
zrównowaŜony rozwój jako podstawowa zasada ochrony środowiska naturalnego jest
zagwarantowany przez zapis w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej uchwalonej
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku.
Zgodnie z definicją Komisji Brundtlandt rozwój zrównowaŜony określany jest jako
„rozwój odpowiadający potrzebom dnia dzisiejszego, który nie ogranicza zdolności
przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb". W myśl deklaracji przyjętej
podczas szczytu w Rio de Janeiro ekorozwój powinien w sposób równowaŜny
uwzględniać działania w sferze gospodarczej, społecznej i ekologicznej (np. zapis w
Alternatywnej Polityce Transportowej w Polsce według zasad ekorozwoju 1999).
Podstawowym celem trwałego rozwoju jest zapewnienie odpowiedniej jakości Ŝycia
człowieka poprzez funkcjonowanie i gospodarowanie w harmonii ze środowiskiem
(Zimny 2005). W praktyce oznacza to takŜe korzystanie ze środowiska, które nie
prowadzi do uszczuplania jego zasobów ani pogarszania jego stanu. W myśl
przytoczonej juŜ koncepcji Daly’ego obecny system transportowy nie jest
zrównowaŜony i wymaga działań prowadzących do obniŜenia jego energochłonności,
a takŜe jego reorganizacji polegającej na ograniczeniu udziału najbardziej
obciąŜających środowisko środków transportu (głównie indywidualnego transportu
samochodowego) i promowaniu tych przyjaznych środowisku (rowerowego,
pieszego, zbiorowego).
W
komunikacie
Komisji
Wspólnot
Europejskich
dotyczącej
Strategii
ZrównowaŜonego Rozwoju Unii Europejskiej gwałtowny wzrost zagęszczenia
infrastruktury transportu na terenach miejskich, prowadzący do pogorszenia
warunków Ŝycia człowieka, niszczenia struktury przestrzennej i społecznej miasta
wymieniany jest jako jedno z głównych zagroŜeń rozwoju zrównowaŜonego.
Przy rozwaŜaniu koncepcji rozwoju zrównowaŜonego w kontekście transportu
drogowego istotne jest określenie wzajemnej relacji pomiędzy elementem mobilnym
systemu transportu – pojazdami, a jego częścią stałą – siecią drogową. ZaleŜność ta
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jest bowiem kluczowa dla zrozumienia zasady funkcjonowania systemu transportu
oraz podejmowania skutecznych działań w celu równowaŜenia jego rozwoju.
ZaleŜność pomiędzy liczbą pojazdów a rozbudową sieci drogowej funkcjonuje na
zasadzie samonapędzającego się mechanizmu, który przedstawić moŜna za pomocą
poniŜszego schematu:
Schemat nr 1. ZaleŜność pomiędzy liczbą pojazdów a rozbudową sieci drogowej

wzrost liczby pojazdów

zmniejszenie zatłoczenia

wzrost zatłoczenia

pogorszenie warunków ruchu

poprawa warunków ruchu

rozbudowa sieci drogowej

Istniejąca w danym czasie i miejscu infrastruktura drogowa ma określoną
przepustowość, która w warunkach stałego wzrostu poziomu motoryzacji w pewnym
momencie zostaje osiągnięta. Dalszy wzrost liczby pojazdów powoduje pojawienie
się zjawiska kongestii i w końcu całkowitego zablokowania istniejącej sieci. W celu
poprawy warunków poruszania się podejmuje się więc działania polegające na
rozbudowie sieci ulicznej. Zwiększenie przepustowości zachęca nowych
uŜytkowników do poruszania się po drogach i powoduje po pewnym czasie ponowny
wzrost zatłoczenia i zablokowanie sieci. Chęć jej udroŜnienia uruchamia mechanizm
na nowo. Idea zrównowaŜonego rozwoju na terenach zurbanizowanych powinna być
przedmiotem zainteresowania środowisk naukowych, rządów państw i władz
lokalnych na całym świecie. Zjawisko to występuje takŜe w polskich miastach, w tym
w Warszawie, chociaŜ stolica wykazuje tu charakterystyczne odmienności związane
ze specyfiką nie do końca wykształconego centrum oraz rozdzieleniem miasta przez
dolinę rzeki. W dalszej części zaprezentowane zostaną działania podejmowane na
terenie Unii Europejskiej.
Koncentracja ludności na terenach miejskich, pociągająca za sobą gwałtowny, często
niekontrolowany rozwój miast oraz towarzyszącej im infrastruktury sprawia, Ŝe stan
środowiska przyrodniczego, a tym samym jakość Ŝycia w miastach stale się
pogarsza. W sytuacji, kiedy około 80% populacji Europy to mieszkańcy miast,
konieczność rozwiązania problemów, z jakimi zmagają się współczesne aglomeracje
wymaga podjęcia zdecydowanych działań obejmujących najwaŜniejsze aspekty Ŝycia
człowieka: społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem przyrodniczym.
Polityka realizowana przez lata na obszarach zurbanizowanych wielu krajów
europejskich, jak na przykład w Warszawie, niejednokrotnie wzorująca się na
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ustaleniach Karty Ateńskiej z 1930 roku, doprowadziła do powstania na obszarze
miast terenów monofunkcjonalnych, których skomunikowanie wymagało znacznej
rozbudowy sieci transportowej. W rezultacie miasta zmuszone były do ciągłej
rozbudowy sieci drogowej powodującej degradację ich struktury przestrzennej i
społecznej. W myśl zasady zrównowaŜonego rozwoju miasto naleŜy pojmować jako
silnie zantropogenizowany układ systemowy złoŜony z podsystemu społecznego,
infrastruktury i środowiska przyrodniczego wzajemnie na siebie oddziałujących i
funkcjonujących na równych prawach.
NajwaŜniejszym dokumentem funkcjonującym aktualnie na poziomie Wspólnoty jest
Strategia Tematyczna dla zrównowaŜonego rozwoju miast przyjęta ostatecznie przez
Komisję Europejską 11 stycznia 2006 roku (Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu
Europejskiego dotyczący strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego,
Bruksela, dnia 11.1.2006). Głównym celem Strategii jest: „Poprawa stanu środowiska
i jakości terenów zurbanizowanych oraz zapewnienie zdrowego środowiska Ŝycia
mieszkańcom europejskich miast, zwiększenie znaczenia kwestii środowiskowych w
rozwoju zrównowaŜonym terenów miejskich przy uwzględnieniu związanych z tym
kwestii gospodarczych i społecznych” (Komisja Wspólnot Europejskich 2004, W
stronę Strategii tematycznej środowiska miejskiego). Przygotowana Strategia ma za
zadanie określać ramy oraz najwaŜniejsze kierunki działań władz państwowych i
lokalnych, promować dobre praktyki oraz inicjatywy integrujące wszelkie dziedziny
Ŝycia w dąŜeniu do oŜywienia miast europejskich. Pośród czterech podstawowych
sfer zainteresowania Strategii, obok zrównowaŜonego zarządzania miastami,
zrównowaŜonego budownictwa i projektowania znalazł się zrównowaŜony transport
miejski.
Wśród innych istotnych inicjatyw mających na celu promowanie ekorozwoju na
terenach miejskich wymienić moŜna podpisaną przez przedstawicieli rządów krajów
europejskich, władz lokalnych, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych w
1994 roku w Aalborgu Kartę Miast Europejskich na rzecz Ekorozwoju. Jej
sygnatariusze zobowiązali się do promowania stylu Ŝycia w mieście z mniejszym
udziałem transportu, ograniczenia nadmiernego i nieuzasadnionego uŜycia
samochodu, przyznania priorytetowej roli ekologicznym środkom transportu.
Z kolei nieformalne spotkanie przedstawicieli rządów 29 państw europejskich oraz
przedstawicieli instytucji UE w Bristolu pod przewodnictwem Premiera Wielkiej
Brytanii w grudniu 2005 roku zaowocowało podpisaniem porozumienia bristolskiego
definiującego osiem cech charakterystycznych społeczności funkcjonującej zgodnie z
zasadami rozwoju zrównowaŜonego. Obok sprawnego zarządzania, zapewnienia
bezpieczeństwa i równości wszystkich jej członków, wraŜliwości na problemy
środowiska, dynamicznie rozwijającej się gospodarki pośród cech wspólnoty
zrównowaŜonej znalazła się dobra komunikacja i sprawnie funkcjonujący system
transportu.
ZrównowaŜony rozwój transportu miejskiego
System transportu wpływa na kształtowanie struktury aglomeracji, decyduje o
dostępności jej przestrzeni, determinuje aktywność mieszkańców, odgrywa waŜną
rolę w rozwoju i funkcjonowaniu miasta.
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ZrównowaŜony rozwój łącząc w swojej definicji czynnik ekonomiczny, społeczny i
środowiskowy musi zapewnić odpowiednie warunki dla rozwoju gospodarki. W
sytuacji panującej w większości miast, całkowite zrezygnowanie z transportu
drogowego, wydaje się być nierealne i niekorzystne z punktu widzenia dalszego
rozwoju cywilizacyjnego. Zakładając, Ŝe to miasta są miejscem koncentracji dóbr,
usług, motorem postępu i źródłem innowacji konieczne jest zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury, zwłaszcza dostępności przestrzeni miasta i moŜliwości
sprawnego przemieszczania się. Jednocześnie, realizacja celów gospodarczych
musi odbywać się bez pogorszenia warunków Ŝycia mieszkańców oraz stanu
środowiska przyrodniczego lub inaczej bez przekroczenia tzw. pojemności
środowiskowej danego obszaru definiowanej jako maksymalna wielkość natęŜenia
ruchu nie powodująca pogorszenia stanu środowiska.
Główne kierunki polityki zrównowaŜonego rozwoju transportu miejskiego obejmują
(Datka, Suchorzewski, Tracz 1999):
•

DąŜenie do zmniejszenia potrzeby podróŜowania poprzez odpowiednią
organizację przestrzeni miasta;

•

DąŜenie do zmniejszania uzaleŜnienia mieszkańców miast od samochodu;

•

DąŜenie do uniezaleŜnienia dostępności przestrzeni miasta od samochodu;

•

Rozwijanie transportu zbiorowego jako środka transportu efektywnego,
powszechnie dostępnego i mało uciąŜliwego dla środowiska;

•

Promowanie alternatywnych środków transportu – roweru i transportu pieszego;

•

Przywrócenie ulicom tradycyjnych funkcji i walorów poprzez uspokojenie ruchu.

Tak sformułowane priorytety wymagają działań wielokierunkowych, podejmowanych
w róŜnych sferach działalności człowieka, integrujących działania planistyczne,
ekonomiczne, prawne, techniczne i organizacyjne. Działania te mogą mieć zarówno
charakter zachęt do zmiany zachowań transportowych jak i bodźców
zniechęcających do stosowania niewłaściwych z punktu widzenia rozwoju
zrównowaŜonego praktyk. Skuteczna realizacja polityki zrównowaŜonego rozwoju
transportu wymaga współpracy i zaangaŜowania róŜnych grup interesu:
przedstawicieli władzy na szczeblu krajowym, regionalnym, a przede wszystkim,
lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, środowisk naukowych i
wszystkich obywateli. Zatem dokumenty strategiczne tyczące się transportu
miejskiego powinny być akceptowane przez społeczeństwo, najlepiej metodami
referendalnymi.
Jednocześnie stale prowadzone być powinny działania zmierzające do ograniczania
roli samochodu indywidualnego poprzez wpływanie na zmianę zachowań
transportowych mieszkańców miast. Samochód indywidualny jest najmniej
efektywnym z punktu widzenia zajęcia terenu i emisji zanieczyszczeń
przypadających na jednego pasaŜera środkiem transportu.
Schemat nr 2. Liczba osób przemieszczających się w ciągu jednej godziny po
drodze o szerokości 3,5 m na terenie miasta w zaleŜności od środka
transportu
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Źródło: „Villes Cyclables, villes d’avenir”, Commission Europeenne, DG XI- Environnement,
sécurité nucléaire et protection civile, Luxembourg: Office des publications officielles des
Communautés européennes, 1999

Jednym z podstawowych problemów miast XXI wieku, jest wciąŜ wzrastający poziom
motoryzacji gospodarstw domowych oraz nadmierne uŜytkowanie pojazdu, większe
niŜ wynikające z rzeczywistego poziomu rozwoju gospodarczego i jakości Ŝycia.
Wśród czynników przyczyniających się do dominacji samochodu indywidualnego
najczęściej wymienia się dwa: występowanie zjawiska społecznego określanego jako
uzaleŜnienie od samochodu (ang. car dependance) oraz faworyzowanie cenowe
uŜytkowników samochodów, które to powszechne zjawisko, jest słabo
uświadamiane. Dlatego teŜ „Strategia ….” słusznie zaleca stosowanie środków
fiskalnych w celu modyfikacji zachowań komunikacyjnych i podziału zadań
przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny. Etapowo poprzez
rozszerzanie strefy opłat za parkowanie, a w dalszej perspektywie w postaci opłat za
wjazd do centrum
UzaleŜnienie od samochodu jest zjawiskiem ciągle jeszcze stosunkowo mało
zbadanym. Wiadomo, Ŝe moŜe pojawiać się ono zarówno jako efekt niewłaściwej
polityki przestrzennej faworyzującej komunikacje indywidualną, przypisywania
pojazdom szczególnych wartości emocjonalnych czy trudnej do zmiany „pro
samochodowej” organizacji stylu Ŝycia. W sytuacji uzaleŜnienia od samochodu
przedłuŜająca się nieobecność regularnego jego uŜywania jest na tyle dokuczliwa, ze
niemoŜliwa do zaakceptowania lub wręcz niewyobraŜalna (United Nations 2002).
Przeciwdziałanie nadmiernemu uŜytkowaniu samochodu powinno zatem, zasadzać
się na działaniach w kierunku zmniejszenia popytu na transport, dostosowanie go do
aktualnych rzeczywistych potrzeb poszczególnych grup społecznych, zmianę modelu
konsumpcji indywidualnej i społecznej oraz dąŜenie do internalizacji kosztów
zewnętrznych generowanych przez transport.
Obecnie obserwuje się ciągły spadek zapełnienia samochodów osobowych
poruszających się po obszarach aglomeracji powodując tym samym nieefektywne
wykorzystanie przestrzeni transportowej. W krajach UE średnia liczba pasaŜerów
podróŜująca samochodem osobowym wynosi 1,6 osoby/pojazd (EEA 2006 Facing a
dilemma). W Warszawie współczynnik ten wynosi obecnie 1,3 w dniu powszednim
(natomiast w soboty wzrasta do 1,9), co uznać naleŜy, za jeden z bardzo negatywnie
brzmiących wskaźników systemu transportowego. Dotychczasowe doświadczenia
krajów europejskich pokazują, Ŝe najskuteczniejszą metodą zwiększenia liczby
pasaŜerów podróŜujących wspólnie samochodem osobowym jest wprowadzenie
specjalnie dla nich wydzielonych pasów ruchu oraz rozumne organizowanie
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przestrzeni według czytelnych kryteriów funkcjonalnych. W Warszawie nie ma ani
jednego ani drugiego. Wystarczy powtórzyć znaną zasadę kierowców-Warszawiaków
„o kaŜdej porze inną trasą”. W tej kwestii warto zapoznać się z raportami Komisji
Europejskiej „Clean urban transport”.
Kolejną sferą poŜądanych działań jest optymalizacja wykorzystania istniejącej
infrastruktury oraz odpowiednie zarządzanie ruchem w celu lepszego wykorzystania
moŜliwości istniejącego systemu transportu. Poprzez działania takie jak np.
informowanie o natęŜeniu ruchu w poszczególnych częściach miasta moŜliwe jest
ograniczenie zatłoczenia i poprawienie płynności ruchu. W tej dziedzinie Strategia
proponuje szereg trafnych rozwiązań, szkoda, Ŝe nie moŜna ich promować cytując
udane przykłady (warszawskie).
Proponowane warianty rozwoju strategii transportu w Warszawie powinny zakładać
podział zadań przewozowych pomiędzy dostępne środki transportu, z naciskiem na
ograniczenie
udziału
transportu
drogowego,
zwłaszcza
indywidualnego.
Jednoczesnemu ograniczeniu silnej pozycji samochodu indywidualnego towarzyszyć
powinno wzmocnienie roli środków transportu zbiorowego – autobusu, tramwaju,
metra. Transport publiczny powinien być środkiem konkurencyjnym dla samochodu
indywidualnego, zapewniającym komfort podróŜowania, niezawodnym, skutecznym i
atrakcyjnym cenowo. Korzyści wynikające ze sprawnie funkcjonującego transportu
zbiorowego, takie jak ograniczenie rozlewania się miast (urban sprawl) oraz
utrzymanie atrakcyjności obszarów centralnych będących miejscem koncentracji
miejsc pracy i usług odczuwalne są przez wszystkich mieszkańców miasta. NaleŜy
jednak podkreślić, Ŝe, mimo powszechnego przekonania, samo uatrakcyjnienie i
promowanie transportu publicznego nie prowadzi automatycznie i bezpośrednio do
zmniejszenia liczby samochodów na drogach. Miejsce w sieci drogowej zwolnione na
skutek przesiadania się z samochodu do środków komunikacji zbiorowej jest
bowiem, szybko zajmowane przez nowych uŜytkowników dróg, prowadząc do
ponownego wzrostu zatłoczenia (kongestii). Ponadto, doświadczenia europejskie
pokazują, Ŝe uŜytkownicy nowych środków transportu zbiorowego np. metra,
rekrutują się w większości spośród dotychczasowych uŜytkowników innych środków
transportu zbiorowego np. autobusu, w niewielkim stopniu natomiast spośród
uŜytkowników samochodów indywidualnych (Datka, Suchorzewski, Tracz 1999).
Zawsze konieczne jest promowanie transportu pieszego i rowerowego. Względy
ekologiczne i zdrowotne są tu oczywiste. NaleŜy takŜe pamiętać, Ŝe w kaŜdym
zbiorowisku ludzkim znajdują się grupy ludzi, którzy bez względu na sytuację będą
uŜywać nóg i pojazdów napędzanych siłą mięśni. Są tacy nawet, w amerykańskich
miastach, często pozbawionych chodników. Rower oraz transport pieszy są środkami
konkurencyjnymi dla samochodu zwłaszcza na krótkich dystansach. Ocenia się, Ŝe
na terenie europejskiego miasta ponad 50% podróŜy samochodem odbywa się na
trasie nie przekraczającej 6 km (w warszawskim centrum odległość ta wynosi średnio
0,4 km, a w porze pracy 0,3 km) i mogłaby być częściowo lub całkowicie zastąpiona
przez wspomniane ekologiczne środki transportu (Villes cyclables, villes d’avenir
Commission Europeenne 1999). Popularność transportu rowerowego w duŜej mierze
zaleŜy od warunków środowiska naturalnego miasta takich jak klimat czy
ukształtowanie terenu oraz od czynników społeczno-kulturowych. NiezaleŜnie jednak
od specyfiki danego kraju, działania polegające na tworzeniu wydzielonych sieci dróg
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rowerowych i szlaków pieszych, miejsc parkingowych, wprowadzaniu ograniczeń
prędkości pojazdów silnikowych do 30 km/h, integrowaniu transportu rowerowego i
pieszego z transportem publicznym (parkingi typu Bike & Ride, systemy rowerów
poŜyczanych RB, darmowy przewóz rowerów) przyczyniają się do zwiększenia
udziału niezmotoryzowanych środków transportu w strukturze podróŜy na terenie
miasta.
W polityce zrównowaŜonego rozwoju transportu miejskiego tradycyjnie uwzględnia
się podział miasta na trzy strefy: centralną A, pośrednią B oraz zewnętrzną C
zróŜnicowane pod względem dostępności dla pojazdów zmotoryzowanych, prędkości
przemieszczania się, udziału transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego oraz
polityki parkingowej. Poczynając od roku 1995, w strategicznych dokumentach dot.
rozwoju miasta I systemu transportu zakładany jest podział miasta na strefy zgodny
z tą zasadą. Przewidziano to takŜe w uchwalonym przez Radę Miasta w 2006 roku
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz
projekcie Strategii,
W kontekście powyŜszego naleŜy zauwaŜyć, Ŝe SZRSTW sformułowała politykę
transportową m.st. Warszawy, której generalnym celem jest takie usprawnienie i
rozwój systemu transportowego, aby stworzyć warunki dla sprawnego i
bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i warunki Ŝycia. Środki realizacji tej polityki
podzielono na kategorie :
1) Planowanie zagospodarowania przestrzennego
2) Transport publiczny
3) Układ drogowo-uliczny
4) Parkowanie
5) Zarządzanie ruchem i transportem
6) Prawo, egzekucja, wychowanie i edukacja
7) Techniczne środki ochrony środowiska
8) Finansowanie
Wymienione środki realizacji polityki transportowej stosowane będą w stopniu
zróŜnicowanym w zaleŜności od charakteru obszaru. W silnie zurbanizowanych
obszarach miasta, charakteryzujących się koncentracją celów podróŜy,
rozbudowanym systemem transportu publicznego, występującymi ograniczeniami
przepustowości układu drogowo-parkingowego, przewiduje się uprzywilejowanie
transportu publicznego. Uprzywilejowanie to dotyczyć będzie takŜe podstawowych
ciągów transportowych, na których skupiają się znaczne potoki ruchu pasaŜerskiego.
W praktyce oznacza to wprowadzenie działań poprawiających funkcjonowanie
transportu publicznego przede wszystkim na trasach promienistych do centrum.
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Inne podejście do organizacji transportu będzie stosowane w obszarach luźniejszej
zabudowy. Rola komunikacji publicznej w tych obszarach jest mniejsza, z wyjątkiem
kierunków promienistych prowadzących do centrum miasta. Na tych obszarach
konieczna jest dobra współpraca i koordynacja róŜnych środków transportu
publicznego, np. dowóz pasaŜerów autobusami do przystanków tramwajowych i
metra. Istnieje takŜe moŜliwość lepszego spełnienia oczekiwań zmotoryzowanych, co
do moŜliwości swobodnego wykorzystywania samochodów osobowych.
Praktyczna realizacja powyŜszych zasad polega na podzieleniu obszaru miasta na 3
strefy róŜniące się:
•

ograniczeniami ruchu samochodów osobowych i cięŜarowych;

•

wymaganiami co do jakości przestrzeni publicznych i warunkami ruchu pieszego i
rowerowego;

•

stopniem uprzywilejowania transportu publicznego;

•

wymaganiami dotyczącymi liczby miejsc parkingowych;

•

wysokością opłat za parkowanie zróŜnicowane takŜe w zaleŜności od czasu
postoju.

W STREFIE I – śródmiejskiej, w tym:
•

podstrefie Ia – obejmującej obszar ścisłego śródmieścia
prawobrzeŜnego z obszarami istniejącej intensywnej zabudowy,

lewo

i

•

podstrefie Ib – obejmującej obszary ścisłego śródmieścia lewo i
prawobrzeŜnego przewidziane do przekształceń i intensyfikacji istniejącej
zabudowy,

•

podstrefie Ic – obejmującej pozostałe obszary śródmieścia,

ograniczany jest ruch samochodowy, a w niektórych obszarach i na wybranych
ciągach, eliminowany. Towarzyszy temu m.in.:
- priorytetowe traktowanie transportu publicznego.
- ograniczenia a niekiedy zakaz ruchu samochodowego,
- ograniczanie liczby miejsc parkingowych,
- wprowadzanie obszarów ruchu pieszego.
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W STREFIE II – miejskiej, do której naleŜą pozostałe obszary o zwartej zabudowie
oraz dzielnicowe centra usługowe, przy zachowanym priorytecie transportu
publicznego pozostawia się większą swobodę uŜytkowania samochodu.
W pozostałych obszarach o małej intensywności zagospodarowania, tworzących
STREFĘ III – przedmieść - układ drogowy i podaŜ parkingów jest dostosowywany
do potrzeb wynikających ze stanu motoryzacji.
W strefach II i III, szczególna uwaga będzie zwrócona na jakość transportu
publicznego łączącego je z centrum Warszawy (strefa I).
Podział obszaru Warszawy zaproponowany w „Strategii …”jest analogiczny do
wyróŜniania obszarów A,B,C. Ze względu na duŜy obszar strefy I, dodatkowo
zaproponowano jej podział na trzy podobszary.
Tym samym podstawowe załoŜenia przestrzenno-funkcjonalne Strategii są w pełni
zgodne z zasadami ekorozwojowej rekonstrukcji systemu transportowego stolicy.
Z powyŜszego wynika, Ŝe integracja transportu indywidualnego i zbiorowego
odbywać się powinna poprzez tworzenie parkingów typu Park & Ride, Kiss & Ride
lub Bike & Ride w miejscu głównych węzłów przesiadkowych na obrzeŜach miasta,
integrację transportu miejskiego z sieciami wyŜszego rzędu: regionalną, krajową,
międzynarodową a takŜe integrację działań przewoźników.
NajwaŜniejsze jest oczywiście rozumne i dalekowzroczne planowanie przestrzenne
sprzyjające uniezaleŜnieniu dostępności przestrzeni miasta od samochodu. Swoboda
i elastyczność podróŜowania, jaką oferuje prywatny samochód osobowy sprawiły, Ŝe
stał się on dominującym środkiem transportu na terenie miasta, powodując zmiany w
jego strukturze i funkcjonowaniu. We współczesnych miastach dostępność znacznej
części obiektów uŜyteczności publicznej związanych z edukacją, pracą, handlem i
usługami czy słuŜbą zdrowia, przez lokalizację ich na przykład na obrzeŜach miasta,
została uzaleŜniona od posiadania samochodu indywidualnego. W rezultacie,
prowadzi to do dyskryminacji i wykluczenia z Ŝycia miasta niezmotoryzowanej części
populacji. Generuje takŜe powaŜne wydatki na utrzymanie i rozwój, praktycznie nie
przynoszącej zysków, infrastruktury drogowej (w takich kampusach lokalizuje się
przecieŜ instytucje w przewadze finansowane z budŜetu centralnego lub
samorządowego).
W powyŜszej sytuacji, odpowiednia organizacja przestrzeni miasta moŜe odwrócić
negatywne trendy. Podstawowym działaniem powinno być dąŜenie do zachowania
zwartości zabudowy oraz zapewnienie wielofunkcyjności obszarów miasta,
pozwalające na ograniczenie długości codziennych podróŜy mieszkańców, tak, aby
jak największa ich ilość nie wymagała korzystania z samochodu. Ponadto, planując
lokalizację obiektów stanowiących najczęstsze cele i źródła podróŜy (miejsca pracy,
usługi, rozrywka) naleŜy wybierać obszary miasta dobrze obsługiwane przez
transport zbiorowy, zapewniający sprawne i szybkie ich skomunikowanie z
pozostałymi obszarami miasta. Warto tu wspomnieć o sytuacji warszawskiej, znów
paradoksalnej, gdzie gęstość zaludnienia (rozumiana jako gęstość ludzi obecnych
codziennie) na terenach śródmiejskich jest niska, a w róŜnych innych miejscach
(stara zabudowa centrów dzielnic, osiedla „apartamentowe”) wysoka. W Strategii, za
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Studium uwarunkowań... wprowadzono zróŜnicowanie stref obsługi komunikacyjnej.
Jest to delimitacja potrzebna i właściwie przeprowadzona. W ramach takiego
wyróŜnienia moŜna tworzyć wariant zrównowaŜony transportu miejskiego wyraźnie
pogłębiający odrębność tych stref. Strefowanie jest istotnym warunkiem udanej
przebudowy systemu komunikacyjnego.
W dalszym ciągu wielokrotnie podkreśla się fundamentalne znaczenie roztropnego
planowania przestrzennego jako narzędzia ochrony mieszkańców i tkanki
przyrodniczej Warszawy przed zagroŜeniami. Projekty dokumentów zawierają szereg
sugestii dotyczących takiego rozwoju przestrzennego Warszawy, by wdraŜanie
zrównowaŜonego scenariusza transportowego przyniosło najszybsze i największe
pozytywne rezultaty. Uwagi o podobnym charakterze zgłoszono takŜe podczas
konsultacji. Jedne i drugie moŜna zestawić w kilku punktach.
1.
Zdecydowanie naleŜy tworzyć centra dzielnicowe zmniejszając odległości do
powszechnych celów podróŜy.
2.
Zabudowa mieszkaniowa powinna koncentrować się w sąsiedztwie połączeń
szynowych, zwłaszcza metra, kolei dojazdowych, szybkiego tramwaju miejskiego.
3.
Wszelkie przestrzenie w strukturze wielkomiejskiej naleŜy wykorzystać dla
wzmocnienia transportu zbiorowego oraz rowerowego i pieszego ograniczając takŜe
miejsca parkingowe.
4.
Trasy dośrodkowe, obwodnice i odcinki międzydzielnicowe naleŜy starać się
lokować przy innych elementach infrastruktury transportowej, np. w wykopach
kolejowych.
5.
Nieuniknione zagęszczanie śródmieścia powinno być przemyślane
funkcjonalnie, to znaczy generować szczytowy ruch wielo, a nie jednokierunkowy.
6.
Wprowadzenie ograniczeń ruchu i parkowania w kwartale centralnym
wprowadzane będzie stopniowo by umoŜliwić podejmowanie adekwatnych decyzji
przez gospodarujące tu podmioty oraz mieszkańców. Decyzje te nie będą związane
ze stratami materialnymi i społecznymi.
7.
Kwestia powiązania systemu transportowego Warszawy z zewnętrzną
kompozycją dróg Polski i Europy jest i będzie przedmiotem studiów i decyzji z
udziałem stołecznego samorządu i będzie rozpatrywana w zgodzie ze Strategią.
Jak wspomniano wyŜej fundamentalną kwestią jest wprowadzenie polityki finansowej
mającej na celu obciąŜenie uŜytkowników pojazdów rzeczywistymi kosztami ich
działalności. Obecnie, uŜytkownicy pojazdów ponoszą jedynie niewielką część
faktycznie generowanych przez nich kosztów. Według analiz przeprowadzonych
przez europejskie agendy ONZ w 2000 roku w 15 krajach europejskich uŜytkownicy
samochodów ponosili średnio 30% całkowitych kosztów uŜytkowania dróg.
Faworyzowanie
cenowe
uŜytkowników
samochodów
zachęcające
do
nieograniczonego korzystania z pojazdów wynika z nie uwzględnienia pełnych
kosztów transportu w tym głównie kosztów zewnętrznych, związanych z degradacją
środowiska, zatłoczeniem, wypadkami drogowymi, nie mówiąc juŜ o hedonicznych
stratach wartości terenu. Najczęściej stosowane instrumenty naleŜą do dwóch grup.
Pierwszą z nich są wszelkiego rodzaju podatki ponoszone przez właścicieli pojazdów
np. w zaleŜności od rodzaju i ilości zuŜywanego paliwa, drugie mają postać opłat
parkingowych, takŜe za parkingi prywatne, za korzystanie z dróg, za wjazd do
obszarów szczególnie cennych lub naraŜonych na nadmierną presję ze strony
transportu itp. MoŜna takŜe stosować kombinacje tych środków oraz wprowadzać
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elastyczność ich egzekwowania zaleŜnie od pory roku i dnia. „Strategia …”proponuje
rozszerzenie strefy płatnego parkowania i róŜnicowanie stawek opłat w zaleŜności od
strefy oraz wprowadzenie (w dalszej perspektywie) opłat za wjazd centrum i
korzystanie z wybranych dróg przy załoŜeniu, Ŝe całość uzyskanego dochodu
przeznaczona będzie na transport (inwestycje i eksploatacje).
Nie są do tego potrzebne rozwiązania ustawowe tylko stanowcza działalność
legislacyjna samorządu. Z drugiej strony jednak uchwały niezbędne w tej sprawie nie
naleŜą do oczekiwanych ani przez mieszkańców, ani radnych i administrację miejską.
Wbrew pierwszemu wraŜeniu samorządy miejskie powinny takŜe zajmować się
promowaniem nowych technologii w zakresie budowy pojazdów i składu
chemicznego paliw. Podstawowym celem działań jest ograniczenie ilości
zanieczyszczeń emitowanych przez pojedynczy pojazd. Pośród rozwiązań
konstrukcyjnych mających największe szanse rozwoju i rozpowszechnienia
najczęściej wymienia się pojazdy napędzane silnikami elektrycznymi, hybrydowymi
czy wykorzystującymi ogniwa wodorowe. DuŜe nadzieje wiąŜe się równieŜ z
zastosowaniem w pojazdach paliw alternatywnych, takich jak spręŜony gaz ziemny
(CNG), mieszaniny propanu i butanu (LPG), paliwa bazujące na alkoholach –
metanolu i etanolu, czy teŜ paliwa syntetyczne wytwarzane na bazie upraw
roślinnych takie jak np. bio-diesel. Niektóre z powyŜszych rozwiązań, jak na przykład
stosowanie pojazdów napędzanych gazem ziemnym jest obecnie powszechnie
stosowanym w sektorze transportu publicznego w wielu miasta europejskich.
Badania prowadzone w warunkach polskich niestety są zbyt fragmentaryczne i nie
wskazują priorytetów surowcowych. Wydaje się, Ŝe studia takie powinny dotyczyć
przede wszystkim paliwa syntezowego (jako pełniejsze wykorzystanie surowców
energetycznych) oraz paliw produkowanych z odpadów drewna (metanol).
Nie moŜna wykluczyć poszukiwania w przyszłości nowych środków transportu na
terenie miasta. Mogą to być rozwiązania wykraczające poza utarte schematy
funkcjonujące w większości miast europejskich i koncentrujące się wokół trzech
podstawowych środków lokomocji: metra, autobusu, tramwaju, czasem trolejbusu czy
automatycznego lekkiego metra VAL (fr. vehicule automatique leger). Być moŜe
systemy komunikacji powietrznej zorganizowane w postaci systemu wagoników
(gondoli) poruszających się po sieci prowadnic nad obszarem miasta znajdą
uzasadnienie dla obsługi pewnych relacji wewnątrzmiejskich. WciąŜ powraca sprawa
trakcji trolejbusowej, teraz z ciekawymi moŜliwościami napędu akumulatorowego na
odcinkach bez trakcji. Tego rodzaju rozwiązania mają niewątpliwe zalety
ekologiczne, choć takŜe wywołują powaŜne problemy techniczne. NaleŜy teŜ
dostrzegać niebezpieczeństwo kłopotów organizacyjnych przy wprowadzaniu wielu
technik i podmiotów do obsługi transportu zbiorowego.
Przedstawione powyŜej instrumenty opierają się na działaniach dwojakiego rodzaju:
bodźców pozytywnych zachęcających uŜytkowników transportu do zachowań i
wyborów zgodnych z zasadami zrównowaŜonego rozwoju oraz bodźców
negatywnych, w postaci róŜnego rodzaju niedogodności (opłaty, podatki, kary,
zakazy) w sytuacji nie stosowania się do powyŜszych priorytetów. Promocja
rozwiązań dla wszystkich zawsze musi rozdzielać społeczeństwo na tych, którzy
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dostają więcej „marchewki” i tych, którzy są poganiani kijem. To główna przyczyna
konfliktów społecznych, które kaŜde wdroŜenie (nie opublikowanie) strategii
powoduje. Trzeba tu przytoczyć kolejny, tym razem uniwersalny paradoks
„spolegliwego samochodziarza” (Trustworthy Motorist). UŜytkownik samochodu
korzystając z większej porcji wolnych zasobów środowiska i niesprawiedliwie
otrzymujący budŜetowe dotacje do swych transportowych przyzwyczajeń jest
jednocześnie podatniejszy na ustępstwa, w zasadzie rozumie potrzebę
samoograniczania się, wspiera ruch rowerowy (ileŜ to rowerów na samochodach!),
jest więc, oczekiwanym partnerem przy promowaniu zrównowaŜonego rozwoju
systemu transportowego. Dotychczasowe doświadczenia krajów europejskich
pokazują, Ŝe najlepsze rezultaty osiąga się stosując kombinację instrumentów o
charakterze zachęt oraz środków zniechęcających, jak na przykład jednoczesne
tworzenie parkingów typu Park&Ride oraz wprowadzanie ograniczeń w dostępności
centralnych obszarów miasta. Warto podkreślić, Ŝe pośród instrumentów realizacji
polityki zrównowaŜonego rozwoju transportu miejskiego nie wymienia się rozbudowy
istniejącej sieci drogowej ani lokalizacji nowych dróg. Tym zasadom sprzyja
Strategia.
Konkretnym, wciąŜ przytaczanym, i niestety nie do końca rozwiązanym problemem
na styku ochrona środowiska – rozwój Warszawy jest wytyczanie korytarzy
transportowych. Wprowadzanie nowych lub zwiększanie przepustowości starych
szlaków transportu naziemnego w obszarach zurbanizowanych ma szereg trudnych
do sprawiedliwego uwzględnienia aspektów ekologicznych i ekorozwojowych.
Jednocześnie ma takŜe fundamentalne aspekty związane z rozwojem miasta, jako
zgromadzenia celów podróŜy i przestrzeni Ŝycia coraz większej liczby mieszkańców.
Przede wszystkim naleŜy stwierdzić, Ŝe współczesne miasta wykazują taką gęstość
zaludnienia ( w zasadzie od 2 do 12 tysięcy mieszkańców na km2), Ŝe niemoŜliwym
jest rozdzielenie funkcji transportowej, jako uciąŜliwej sąsiedzko od innych funkcji.
UciąŜliwość sąsiedzka jest tolerowana bardzo słabo, w zasadzie tylko w odniesieniu
do dróg dojazdowych, ślepych i to z ograniczeniami uŜytkowania przez innych poza
zamieszkałymi i słuŜbami miejskimi. Jednocześnie Ŝąda się dobrego
skomunikowania z resztą Świata w odległości nie większej niŜ 1000 m (autostrada i
kolej) oraz 10 km (samolot). Oczywiście spełnienie takich warunków dotyczy bardzo
niewielkiej liczby mieszkańców miast. Tolerowane, ale tylko do pewnego stopnia, są
przewozy publiczne, głównie te komunikujące okolice miejsca zamieszkania z
centrum miasta lub waŜnymi obiektami w tym mieście. Nie są tolerowane
autobusowe i tramwajowe połączenia z trasami biegnącymi w pobliŜu naszego
zamieszkania a zaczynające się w dzielnicach dalszych od centrum. W zasadzie nie
dopuszczamy do rozwoju liczby połączeń przebiegających w sąsiedztwie, ale
załoŜonych z myślą o innych terenach obsługiwania transportowego. Jeszcze więcej
stanowczych oporów dotyczy transportu tranzytowego i tzw. obwodnicowego.
Mieszkańcy duŜych miast wykluczają moŜliwość poprowadzenia przez tereny
zabudowane tras tranzytowych. Warszawa jest jaskrawym przykładem, choć
dziwnym, bo przecieŜ obwodnic nie posiada. Jako ruch tranzytowy uwaŜa się wszelki
ruch trafiający na elementy szybkich tras w obrębie terenu zabudowanego.
Paradoksalnie za ruch lokalny mieszkańcy połoŜonych nad trasami szybkiego ruchu
miejskiego uwaŜać są skłonni jedynie własne pojazdy, które zmierzają do
wyznaczonych, bliskich, ale teŜ odległych celów. Nie bierze się pod uwagę prostego
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faktu, Ŝe duŜe miasto generuje znacznie więcej niŜ to wynika z liczby mieszkańców
celów podróŜy oraz celów wyjazdów z miasta niŜ proporcjonalnie mniejsze miasto.
Sieć ulic/dróg szybkiego ruchu w strukturze miasta jest nieunikniona i oczywiście
musi ona powodować uciąŜliwości sąsiedzkie oraz krytyczne zmiany wartości
terenów.
Co do przestrzennego systemu takich tras nic oryginalnego się nie wymyśli dopóki
nie zacznie formalnie i faktycznie funkcjonować „piętrowa” własność przestrzeni
miejskiej. . Dzisiaj muszą być mniej lub bardziej gwiaździście skierowane do centrum
trasy powiązane z dzielnicami peryferyjnymi oraz przedmieściami i drogami
zewnętrznymi o duŜym natęŜeniu oraz seria obwodnic z przynajmniej jedną
wewnętrzną oraz jedną zewnętrzną. Obwodnice generalnie nie słuŜą tzw. ruchowi
tranzytowemu, lecz mieszkańcom odległych dzielnic do komunikowania się ze sobą
oraz z róŜnymi trudnodostępnymi fragmentami dzielnic centralnych. W ten sposób
kaŜde duŜe miasto, po rozwiązaniu zasadniczych elementów takiej sieci dróg
miejskich staje się mozaiką stref w miarę dogodnych do Ŝycia i przemieszczania się
oraz wydłuŜonych stref wszelakich uciąŜliwości transportowych, od pospolitych
zagroŜeń fizyko-chemicznych do trudności parkowania, wjazdu i wyjazdu z posesji
oraz nadmiernego wydłuŜania trasy w gęstwinie, w róŜnym stopniu, dostępnych ulic.
PoniewaŜ Warszawa nie jest jeszcze niestety ukształtowanym komunikacyjnie
miastem, projekty wprowadzenia oczywistych ruchowo elementów jak obwodnice i
dośrodkowe trasy szybszego ruchu, budzą liczne protesty, których spora liczba
zgłoszona została takŜe podczas dyskusji społecznej nad Strategią. Ze
środowiskowego punktu widzenia układ naturalnej sieci drogowej w Warszawie
powinien uwzględniać funkcjonalne przeznaczenie zabudowy znajdującej się w
strefie największej uciąŜliwości oraz ex post zakładać odpowiednie zabiegi
deglomeracyjne i modernizacyjne. Generalną zasadą winno być prowadzenie takich
tras przez tereny o najmniejszych gęstościach zaludnienia, przez tereny o funkcjach
niemieszkalnych oraz w skojarzeniu z inną infrastrukturą transportową (koleją,
obszarem ograniczonego uŜytkowania portu lotniczego, bazami transportowymi itd.).
NaleŜy pamiętać, Ŝe gęstość zaludnienia w dzielnicach centralnych jest niska,
zdecydowanie niŜsza niŜ w innych wielkich miastach Europy, niŜsza niŜ w Warszawie
20-lecia międzywojennego. Dlatego naleŜy przewidywać taki rozwój zabudowy by
koncentrował się w środkowych częściach kwartałów powstałych ze skrzyŜowania
tras dośrodkowych z obwodnicami.
Warszawa ma problem z uformowaniem obwodnicy zewnętrznej z powodu bardzo
intensywnej zabudowy wzdłuŜ niektórych ciągów komunikacyjnych oraz ze względu
na formalnie ustanowiony pierścień chronionego krajobrazu na przedpolach stolicy
(KPN, Parki Krajobrazowe, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Dolina
Wisły z Obszarami Natura 2000). W ten sposób pogłębia się konflikt związany z
tworzeniem obwodnicy wewnętrznej takŜe wkraczającej na tereny gęstej
indywidualnej zabudowy, która (trzeba to jasno napisać) przejmie znaczną część tzw.
ruchu tranzytowego, a takŜe cały rzeczywisty ruch tranzytowy (niezwiązany celowo z
miastem). Rozwiązanie tego dylematu jest skrajnie trudne i konfliktowe ekologicznie.
Będzie takŜe wywoływać liczne protesty mieszkańców podwarszawskich
miejscowości.
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Strategia rozwaŜa te kwestie szukając ustaleń, które nie mogą podlegać dalszej
dyskusji, gdyŜ są warunkiem istnienia struktury miasta. Tak, więc wspiera odejście od
pomysłu przeprowadzenia przez miasto drogi o parametrach autostrady. Zamiast
tego proponuje rozdzielenie ruchu autostradowego z przyszłej A2 w kierunku
obwodnicy na północ i południe od strony zachodniej i „zebranie” tego ruchu po
stronie wschodniej takŜe na obwodnicy z dojazdami z SW i NW. Obwodnica
wewnętrzna ma ułatwić wydostanie się na drogi południkowe. Jednocześnie
Strategia promuje wydzielenie centrum, jako obszaru o ruchu docelowym.
Wydaje się, ze te załoŜenia, choć nie wolne od aspektów dyskusyjnych, tworzą jasne
podstawy do kształtowania systemu transportowego Warszawy w zgodzie z
zasadami zrównowaŜonego rozwoju.. Przesłanki ekologiczne nie mogą wykluczyć
kształtowania opisanej wyŜej podstawowej sieci drogowej miasta.
PowyŜsze nie oznacza, Ŝe wytyczanie korytarzy transportowych jest lokalizacyjnie
przesądzone. Doświadczenia z WOW, łącznikiem S7 i wieloma innymi trasami
wskazują na mnoŜenie się problemów środowiskowych wszelkich kategorii, od zmian
przebiegu i lokalizacji węzłów, do bogatej gamy zabiegów łagodzących oraz kwestii
własnościowych i odszkodowawczych. Zagadnienia te są poruszane w Strategii i
Prognozie ze stosowną do tego typu opracowań skalą szczegółowości. Słusznie nie
przesądzają konkretnych, lokalnych rozwiązań.
Wariantowe polityki rozwoju transportu miejskiego
Obok polityki zrównowaŜonego rozwoju transportu miejskiego, uznanej obecnie za
zalecaną istnieją równieŜ inne, koncepcje organizacji systemu transportowego na
terenach zurbanizowanych (Datka, Suchorzewski, Tracz 1999).
Pierwsza z nich polega na kontynuowaniu dotychczasowej polityki, polegającej na
chęci dostosowania infrastruktury do wzrastających potrzeb ruchu samochodowego
poprzez jej rozbudowę. Konsekwencją takiego podejścia jest wzrost zatłoczenia ulic
ograniczający moŜliwość sprawnego przemieszczania się, a tym samym spadek
efektywności naziemnej komunikacji zbiorowej. Dziś wiadomo, Ŝe powyŜsza taktyka
nadąŜania za stale rosnącym popytem na transport prowadzi do coraz większego
uzaleŜnienia miasta od samochodu, degeneracji struktury miasta przez stymulowanie
procesów suburbanizacji, a nawet ruderalizacji, czy fragmentację przestrzeni.
Rozbudowa infrastruktury transportowej paradoksalnie nie prowadzi do poprawy
warunków przemieszczania się na terenie miasta. Z całą pewnością natomiast
prowadzi ona do zwiększania presji na środowisko. Schemat ten ma jednak takŜe
pewna zaletę, prowadzi do nieuniknionej rewolucji, która choć bolesna, będzie na
tyle głęboka, Ŝe od razu wprowadzi drastyczne zmiany w systemie ruchu
samochodowego.
Jeszcze bardziej radykalną wersją powyŜszej polityki jest strategia pro
samochodowa. Za priorytet przyjmuje ona zmniejszenie kongestii przez
nieograniczoną rozbudowę infrastruktury drogowej „zgodnie z obecnym i przyszłym
zapotrzebowaniem, wynikającym z prognoz rozwoju motoryzacji”. Negatywny wpływ
transportu na środowisko próbuje się zminimalizować przez wprowadzanie coraz
ostrzejszych norm emisyjnych oraz doraźne środki mitygacyjne w postaci ekranów
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akustycznych, lokalizację inwestycji drogowych w oddaleniu od obszarów wraŜliwych
itp. Podejście pro samochodowe prowadzi do specyficznych zmian w strukturze
miasta polegających na przeniesieniu większości jego funkcji na obrzeŜa przy
jednoczesnej degradacji stref centralnych. Z punktu widzenia ochrony środowiska
strategia pro samochodowa powoduje wzrost presji miasta na tereny otaczające,
przekształcenie panujących tam warunków środowiska, stałego wzrostu emisji
zanieczyszczeń. Jest bardzo kosztowna na etapie modernizacji i zachłanna
przestrzennie. W zasadzie prowadzi to do nieuniknionej degradacji miasta i zatem
nie moŜe być uznawana za godną rozpatrywania.
Na przeciwległym biegunie znajduje się polityka wywodząca się z idei miasta bez
samochodu (Car Free City – CFC, CAFCI). Zakłada ona bardzo restrykcyjne
ograniczenie, a nawet całkowity zakaz korzystania z samochodu na terenie miasta,
przy jednoczesnej promocji i rozwoju transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego
(ale teŜ pojazdów ekologicznych, rozumianych promocyjnie). Trzeba tu rozróŜniać
CAFCI od stref ograniczania lub zamykania ruchu samochodowego. CAFCI polega
na dobrowolnym zrzekaniu się posiadania samochodu zarejestrowanego w miejscu
zamieszkania przez mieszkańców, co oczywiście nie oznacza rezygnacji z
uŜytkowania samochodu w ogóle. Z punktu widzenia ochrony środowiska koncepcja
CAFCI jest najbardziej korzystna. Konieczność uwzględnienia pozostałych czynników
decydujących o rozwoju i funkcjonowaniu miasta (np. obsługi logistycznej) sprawia
jednak, Ŝe praktyczne zastosowanie tej koncepcji na terenie całego miasta uznawane
jest za mało realne, chociaŜ w Europie miasta takie, zaczynają się pojawiać i to w
rezultacie referendalnych decyzji mieszkańców. Tu warto zauwaŜyć, Ŝe formalnie
przeprowadzenie takiej uchwały przez samorząd miejski, nawet w skomplikowanych
polskich realiach prawnych, jest moŜliwe. Samochód, bowiem, bez trudu, moŜe być
uznany za powszechne zagroŜenie Ŝycia, zdrowia, i środowiska. Tworzenie miejskich
enklaw CAFCI naleŜy uznać za perspektywiczne i celowe.
ZrównowaŜony system transportowy w Warszawie. SWOT środowiskowy
PoniŜsze zestawienie w postaci analizy SWOT jest uzupełnieniem podobnej analizy
zamieszczonej w SZRSTW. Wykorzystano takŜe niektóre zapisy z Programu ochrony
środowiska m.st. Warszawy (po ich zmodyfikowaniu). Wyeksponowano te składowe
SWOT, które bezpośrednio lub pośrednio, ale jednoznacznie odnoszą się do ochrony
środowiska oraz zasad zrównowaŜonego rozwoju. W opisie poniŜszej tabeli
zamieszczono takŜe hasła, które moŜna wykorzystać w kampanii promocyjnej.
Podkreślamy niektóre warszawskie odrębności: bardzo duŜo terenów kolejowych – to
szansa na transport, gęsta sieć dróg, ale złych i źle skomunikowanych, zaskakująco
niska gęstość zaludnienia, przy czym malejąca w śródmieściu, przy małym
zagęszczeniu ludzi w blokowiskach (3-5 tys. mk/km2), mało dróg w obszarach
zabudowy jednorodzinnej, ogródki działkowe w dzielnicach centralnych – kuszący,
ale trudny teren dla infrastruktury komunikacyjnej wreszcie szybko zabudowujące się
trasy wylotowe - nie ma Ŝadnej normalnej trasy wylotowej (przykład ulica Kolejowa w
Łomiankach, Połczyńska, nie mówiąc juŜ o Alei Krakowskiej i Alejach
Jerozolimskich).
W Warszawie bardzo duŜo jest podmiotów gospodarczych, wciąŜ rośnie ich liczba i
zmienia się struktura. WaŜną rolę odgrywają branŜe silnie związane z transportem:

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy

49

firmy transportowe (8,5%), budowlane i oczywiście handlowe. Brakuje
odpowiedzialnych działań zmierzających do koncentracji transportochłonnych usług
na terenach o dobrych warunkach komunikacyjnych.
Miasto ma ca 20% ludzi więcej niŜ zameldowanych (liczba zatrudnionych to 126%
zatrudnionych Warszawiaków) generuje to ruchliwość, ale jest teŜ wynikiem
ruchliwości (dojeŜdŜający i zamieszkujący bez zameldowania). NaleŜy spodziewać
się utrzymania tego stanu i pamiętać, Ŝe przybysze chętniej niŜ mieszkańcy przyjmą
sensowne rozwiązanie systemu komunikacyjnego Warszawy.
Struktura gmin sąsiednich jest bardzo zła transportowo – tam gdzie są największe
zablokowania ruchu i brak perspektyw komunikacyjnych (Jabłonna, Łomianki,
Piaseczno-Lesznowola, Michałowice) obserwuje się największą ruchliwość do
Warszawy. Wydaje się, Ŝe bardziej perspektywiczne są np. OŜarów, Otwock,
Sulejówek. Nie bardzo wiadomo czy ten aspekt będzie mógł być analizowany w
świetle prawie pełnej samodzielności gmin. W kaŜdym razie jest to dodatkowe, nie
wymienione w analizie SWOT zagroŜenie. Nieco wstydliwa jest sprawa samochodów
nie wyrejestrowanych. Zaburza statystyki.
Kolejnym zjawiskiem występującym w Warszawie jest szybkie wydłuŜanie się
szczytów komunikacyjnych ze względu na niedostatek alternatyw przejazdowych.
Zjawisko to naleŜy traktować jako naturalną reakcje na zatłoczenie wspomagana
przez elastyczność zatrudniających. Wyloty i mosty wykazują nawet > 0,75
wykorzystania przepustowości. WydłuŜone szczyty to uciąŜliwy organizacyjnie szczyt
poranny i bardzo długi szczyt popołudniowy. Natomiast potwierdzanym od lat
pozytywem jest wzrost tzw. ruchu nieobligatoryjnego, proces ten naleŜy wspomagać.
W podziale zadań przewozowych utrzymuje się, a nawet wzrasta wysoki udział
transportu zbiorowego. Natomiast w podróŜach wykonywanych samochodami naleŜy
dąŜyć do zwiększania wykorzystania ich pojemności pasaŜerskiej (w ruchu
biznesowo-towarzyskim w centrum wypełnienie samochodu osobowego spada do
1,2, a średnio w Warszawie wynosi 1,3 – to bardzo mało). Niska, ale niezbyt
odstająca od innych zatłoczonych miast w Europie, jest prędkość komunikacyjna
autobusów (21 km/h); przyspieszonych tylko nieznacznie większa (23). Interesujący
jest fakt sporego modal split ruchu pieszego w starych centrach dzielnic Ochota,
Mokotów, Wola, Praga, Stare Miasto (21%).
Wreszcie skomentować naleŜy czarną statystykę wypadków drogowych z ofiarami
śmiertelnymi. W Warszawie rocznie ginie 109-110 osób (w latach 2006-2007). Przy
900.000 przejazdów samochodowych na dobę średnio i średniej długości trasy daje
to około 1 zabitego w wypadku samochodowym na milion przejechanych kilometrów,
o czym napisano dalej. Liczba zabitych na 100 wypadków w Warszawie wynosi 7,04
(2007r) a w Wiedniu zaledwie sięga 0,8, w Pradze 2,1 i w Budapeszcie 2,8. Na
100.000 mieszkańców w Warszawie przypada rocznie blisko siedem ofiar, w Berlinie
i Sztokholmie 2. Przy takiej statystyce moŜliwy jest tylko spadek zuniwesalizowanego
wskaźnika wypadkowości. Obecnie szacuje się, Ŝe wypadek śmiertelny następuje w
Warszawie przeciętnie raz na kaŜdy milion przejechanych kilometrów. Jest to
zatrwaŜające, gdyŜ statystycznie oznacza, Ŝe kaŜdy z nas uŜywając na co dzień
samochodu, będzie uczestniczył jako sprawca lub ofiara w wypadku ze skutkiem

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy

50

śmiertelnym. Współczynnik ten musi w najbliŜszych latach zmniejszyć się o połowę,
a docelowo dziesięciokrotnie.
Tekst zaznaczony na Ŝółto czyli analizę SWOT autorzy Strategii proponują wyłączyć
z Prognozy i w części włączyć do analizy SWOT w Strategii.
Tabela nr 1. Analiza SWOT

SIŁA

SŁABOŚĆ

Warszawa jest generalnie atrakcyjnym Obserwuje się tendencje do utworzenia
miastem do organizacji węzła i systemu gęstych „chronionych” osiedli w bardzo
transportowego.
przypadkowych i źle skomunikowanych
miejscach, z wyraźnym załoŜeniem, Ŝe będą
Warszawa ma gęstą sieć torowisk oraz one
obsługiwane
przez
indywidualny
terenów kolejowych pozwalających na transport własny (samochody osobowe),
zakładanie stacji, przystanków i węzłów, parametry przestrzenne tych osiedli są na
rozwinięta jest takŜe sieć linii tramwajowych. granicy akceptacji
Udział transportu szynowego w przewozach Warszawa
wciąŜ
nie
ma
planu
pasaŜerskich w Warszawie wyniósł 32,9% , przestrzennego zagospodarowania, który,
natomiast w podróŜach ogółem (razem z jeśli byłby dobry powinien rozwiązać
podróŜami pieszymi) 25,4%
większość problemów komunikacyjnych,
studium uwarunkowań nie jest w stanie go
Mała gęstość mieszkańców, w Warszawie nie zastąpić
ma ani jednego kilometra kwadratowego z
liczba mieszkańców powyŜej 10 000, przy W konkretnych przypadkach, tam gdzie nie
czym w Śródmieściu wartości te są niŜsze niŜ ma silnej presji społecznej decyzje wydawane
w starych kwartałach niektórych dzielnic jak: są szybko, bo jest to łatwe, tymczasem w
Ochota, Mokotów i Praga i niŜsze niŜ przed dłuŜszej perspektywie decyzje łatwe częściej
wojną DuŜo dróg, paradoksem Polski, a więc okazują się nietrafione i generują konflikty
takŜe aglomeracji warszawskiej, jest gęsta przestrzenne, w ten sposób przeprowadzono
sieć dróg i ulic, przy czym zdecydowana ich w Warszawie wiele inwestycji o małej
większość, nie ma walorów technicznych przydatności, a na pewno nie pierwszej
umoŜliwiających normalny ruch i nie jest potrzeby, symbolem moŜe być druga jezdnia
związana z całą siecią, tym samym znaczna ulicy Wołoskiej, do dziś nie znajdująca
część takich ulic ma charakter wewnętrzny; większego uzasadnienia –
osiedlowy, „parkingowy”: więcej, udział takich
„niepełnych przejazdów” – rośnie – system Systemy komunikacyjne strefy śródmiejskiej
drogowy powinien być zhierarchizowany, to są niekiedy porozrywane, co powoduje, Ŝe
jesteśmy
bardzo
nieprzyjaznym
jego szansa.
komunikacyjnie
miastem
zarówno
dla
Wzrost świadomości ekologicznej, który
Warszawiaków,
jak
i
przybyszy.
Porozrywana
dotyczy w większym stopniu uŜytkowników
samochodu,
przedsiębiorców
i
ludzi jest sieć tras rowerowych pomimo ich
wykształconych daje szanse na prowadzenie znacznej łącznej długości (ponad 200 km) i
skutecznej promocji Strategii, świadomość ta ciągłej rozbudowy.
koncentruje się na kwestiach jakości Ŝycia – Warszawa znana jest z wyjątkowo niskiej
jakości nawierzchni dróg, fatalnego stanu
Dobre
przyzwyczajenia
i preferencje chodników i złej kondycji torów kolejowych. W
transportowe
podróŜujących
środkami zasadzie nie wiadomo dlaczego tak jest
komunikacji zbiorowej.
Niska kultura ruchu to cecha, zbyt duŜej
Małe, nieukształtowane centrum, trudno w części, Polaków prowadzących, ale teŜ
zasadzie określić, gdzie w Warszawie uŜytkujących jako pasaŜerowie transport
znajduje się centrum. Jest to dobrą okazją do osobowy,
to
przyczyna
zwiększonej
ukształtowania tego centrum poprzez rozwój wypadkowości, niskiego standardu usług
zrównowaŜonego systemu transportu, a więc komunikacyjnych
oraz
trudności
we
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SIŁA

SŁABOŚĆ

rozsądnych
regulacji
wydzielenie obszaru ruchu ograniczonego, z wprowadzaniu
wysokim standardem obsługi, transportem transportowych
zbiorowym (strefa I wg SUiKZP).
Niestety nie ma w Warszawie promocji
określonych
działań
zmniejszających
Młode społeczeństwo, w znacznej części zagroŜenie środowiska, przewaŜa podejście
przyjezdne jest gotowe na zmiany, nawet branŜowe, często wspomagane róŜnymi
okresowo
uciąŜliwe,
umoŜliwia
to lobbies, zapisy programowe zbyt często
wprowadzenie proponowanych w Strategii kończą się na ogólnikach, priorytety są
rozwiązań
często mętne w sferze zadaniowej –
sztandarowych
projektów
W Warszawie jest duŜo i wciąŜ przybywa Wykreślanie
poprzednich
ekip,
w
Warszawie
pojawiło
się
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),
sporo
interesujących
propozycji
sprzyja to uelastycznianiu transportu
rozwiązywania konfliktów urbanizacyjnych w
Warszawa
jest
dobrym
przykładem tym transportowych, prawie wszystkie nadal
skojarzenia systemu przyrodniczego z wymagają uwaŜnej analizy, tymczasem los
urbanistycznym. TakŜe obszar NATURA tych projektów jest krótki, znikają oficjalnie w
2000 moŜe być
dobrą okazją do takt zmian administracji Warszawa nie ma
nawet jednego kierunku w miarę sprawnego
racjonalizowania układu transportowego
wjazdu i wyjazdu, z i do strefy śródmiejskiej,
taką funkcję kiedyś być moŜe spełni wlot A2.
W obecnych warunkach ogromnych potrzeb
terenu na trasy szybkiego ruchu miejskiego,
trudno zaspokoić Ŝyczenia co do stref
izolacyjnych. Pomimo generalnego słabego
zainwestowania duŜych terenów jest to
znaczący problem, gdyŜ pasy konieczne do
wydzielenia rozszerzają się w związku z
protestami sąsiadujących. Tym sposobem
marnotrawione są rozległe strefy przy
projektowanych trasach na tzw. ochronę
bierną, czyli marginalizowanie gruntów,
brakuje
rozsądnych
propozycji
przestrzennych
zapewniających
sekwencyjność stref przy takich trasach –
Wbrew pozorom w Warszawie nie ma poza
Ursynowem dobrze zorganizowanych dzielnic
mieszkaniowych o sensownym wewnętrznym
systemie
komunikacyjnym
dającym
moŜliwość planowania dobrego układu
komunikacji
zbiorowej,
osiedla
są
wkomponowane
w
teren
o
róŜnym
przeznaczeniu, wykazują wysoki stopień
marnotrawienia tej przestrzeni na funkcje
zastępcze, w tym quasikomunikacyjne –
Nieuporządkowane stosunki własnościowe
terenów utrudniają prowadzenie inwestycji
liniowych i wzmagają protesty społeczne –
Inwestorzy
sektora
komunikacyjnego,
zwłaszcza drogowego nie osiągnęli jeszcze
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SIŁA

SŁABOŚĆ
europejskiego standardu
społeczeństwem

negocjacji

ze

SZANSE

ZAGROśENIA

W duŜym i bogatym mieście zmniejsza się
obligatoryjność wahadłowego dobowego
ruchu do i z, to perspektywa dla lepszego
wykorzystania tras, taboru i przestrzeni na
parkingi, moŜliwość sterowania kierunkami
ruchu
(np.
lokalny
ruch
okręŜny),
wzmocnienia ruchu kombinowanego
MoŜliwość wykorzystywania środków Unii
Europejskiej na modernizację systemu
transportowego,
zwłaszcza
poprawnego
ekologicznie
Prawie w całej Warszawie, w tym w
śródmieściu, moŜna wskazać miejsca na
trasy niekonwencjonalne (rower, atrakcyjne
szlaki
piesze
z
odcinkami
zmechanizowanymi)
Zmiana podejścia do problemu parkingów dla
samochodów osobowych polegać powinna
na przeprowadzeniu rachunku kosztów
rzeczywistych
uwalniania
przestrzeni
transportowej w strefie śródmiejskiej i
podnoszenia walorów miejskich tej strefy
(oznacza to wzrost cen gruntów). Kierunek,
dobrze znany z całej Europy to darmowe i
dobrze
wyposaŜone
parkingi
ze
sponsorującymi je centrami handlowokulturalnymi i doskonałą obsługą transportem
zbiorowym, Warszawa ma bardzo duŜe
moŜliwości terenowe w tym kierunku, nie
koniecznie na obrzeŜach.
Analiza opracowań dotyczących świadomości
ekologicznej Polaków wskazuje, ze istnieje
umiarkowane przyzwolenie na stanowienie
obszary bez samochodu, byle tylko na
sprawiedliwych zasadach.
Szanse na dalszy rozwój transportu
zbiorowego prywatnego. NaleŜy spodziewać
się w najbliŜszych latach inicjatyw inwestorów
prywatnych, zwłaszcza, jeśli wprowadzone
będą ograniczenia dla ruchu pojazdów
indywidualnych, transport zbiorowy prywatny
jest bardzo elastyczny, bo uzasadniony
rynkowo, łatwiej go takŜe dyscyplinować
ekologicznie
Wzrost kosztów paliw, mimo, Ŝe dokuczliwy
będzie wspierał ekologiczne transformacje
systemu transportowego

Nadal spodziewać się naleŜy przewagi
chaosu lokalizacyjny w dzielnicach –
Utrzymuje się tendencja do wkraczania na
nie planowane nowe tereny mieszkaniowe i
usługowe
Masowe i dobrze zorganizowane protesty
przeciw obwodnicom – przebiegają one
przede wszystkim na terenach o najwyŜszych
ruchach cen gruntu, co powoduje nerwowość
i frustracje licznych właścicieli
NajpowaŜniejsze zagroŜenie środowiska –
emisja hałasu i niekontrolowane przenikanie
go w głąb zabudowy mieszkaniowej nie wiąŜe
się ze sprawnym i konsekwentnym systemem
redukowania go, przewaŜają wymuszone
ekrany - w mieście technika niepoŜądana –
W obliczu kryzysu transportowego stolicy
temat uzyskał juŜ rangę waŜnego społecznie,
a więc i nośnego politycznie, stąd coraz
liczniejsze, powodowane celami politycznymi,
naciski decyzyjne nieprofesjonalistów –
Utrzymuje się przewaga realizacji zadań
pokazowych
zamiast
wdraŜania
najefektywniejszych
rozwiązań
transportowych
Utrzymuje się (znów nie wiadomo czemu)
niefrasobliwość
uŜytkowników
sprzętu
komunikacyjnego
w
zakresie
norm
akustycznych, aerosanitarnych, odpadowych
itd.
Sprzeczne interesy samorządów aglomeracji.
TakŜe na tle rozwiązań komunikacyjnych
Spodziewać się naleŜy wysokich kar za nie
wypełnianie standardów ekologicznych w
Warszawie (oczyszczanie ścieków i odpady),
co powaŜnie uszczupli budŜet .
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SZANSE

ZAGROśENIA

Tworzenie logicznego, całościowego i
zrównowaŜonego
systemu
transportu
wielkomiejskiego
jest
zdecydowanie
łatwiejsze w warunkach zintegrowanej władzy
samorządowej, co obecnie ma miejsce w
Warszawie, kluczowe decyzje powinny rodzić
się
w
jednym,
konsekwentnym
i
kompetentnym umyśle
Pomimo często sprzecznych interesów
samorządów, pojawiają się dowody moŜliwej
współpracy, np. w sprawie wspólnego biletu
komunikacji zbiorowej.

PowyŜszy zapis SWOT ma przede wszystkim przeznaczenie edukacyjne i wiąŜe się
z koniecznością, ale teŜ potrzebą, przeprowadzania (nie przeprowadzenia)
konsultacji społecznych w sprawie wdraŜania Strategii. Jest jednocześnie pewnym
podsumowaniem ogromu problemów i myśli wiąŜących się z rozwojem systemu
transportowego Warszawy. Oczywiście daleki jest od wypełnienia problemów.
Istotne z transportowego punktu widzenia cechy środowiska przyrodniczego
na terenach zurbanizowanych
Rozwój sieci drogowej wiąŜe się bezpośrednio z przekształceniem i degradacją
środowiska przyrodniczego. Budowa nowych dróg na terenie miasta jest zadaniem
szczególnie trudnym, wymagającym uwzględnienia odmienności i specyfiki tego
środowiska, które wcale nie jest łatwiejsze lokalizacyjnie od otwartych i cennych
przyrodniczo terenów.
Miasto jest układem złoŜonym, miejscem, w którym środowisko przyrodnicze i
antropogeniczne przenikają się i wzajemnie na siebie oddziałują. Obszar miasta
zdecydowanie wyróŜnia się na tle swojego otoczenia nie tylko z uwagi na duŜą
gęstość zaludnienia, strukturę przestrzenną, koncentrację działalności gospodarczej,
społecznej i kulturowej, ale i specyficzną postać i sposób funkcjonowania środowiska
naturalnego. Nie bez powodu w ramach projektu Man & Biosphere funkcjonuje
permanentnie grupa poświęcona kształtowaniu struktury przyrodniczej miasta.
Warunki klimatyczne i aerosanitarne
Klimat miasta formuje się na skutek przekształcenia lokalnych warunków
atmosferycznych pod wpływem czynników antropogenicznych. W rezultacie, typowy
dla danego ośrodka miejskiego klimat, nabiera cech specyficznych pozwalających
wyróŜnić go na tle otoczenia. DuŜe miasta wykształcają klimat charakterystyczny
tylko dla nich, niepowtarzalny. Tak jest takŜe w Warszawie.
Do podstawowych elementów struktury miasta wpływających na jego klimat naleŜą:
rodzaj i struktura zabudowy, zagęszczenie i układ ciągów komunikacyjnych, udział i
rozmieszczenie powierzchni sztucznych np. placów, rozmieszczenie i struktura
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terenów zieleni, zbiorników wodnych itd., a takŜe związana z funkcjonowaniem
miasta intensywna emisja zanieczyszczeń i energii sztucznej w róŜnych postaciach,
w tym ciepła do atmosfery, gleby i wód. O ostatecznej postaci klimatu danego miasta
decyduje skomplikowany system wzajemnych oddziaływań pomiędzy powyŜszymi
czynnikami. Istnieje jednak szereg cech pozwalających scharakteryzować klimat
obszarów silnie zurbanizowanych.
Z punktu widzenia realizacji nowych inwestycji transportowych właściwości klimatu
duŜych aglomeracji naleŜy omawiać poczynając od oceny zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego. Na jakość powietrza na terenie duŜych ośrodków
miejskich wpływa emisja zanieczyszczeń wytwarzanych przez zakłady przemysłowe,
energetyczne, transport oraz dopływ zanieczyszczeń z terenów sąsiadujących.
Podczas gdy zanieczyszczenie ze źródeł przemysłowych i energetycznych w
ostatnich latach, jeśli nie maleje to przynajmniej utrzymuje się na stałym poziomie,
wielkość emisji łącznej z sektora transportu stale wzrasta. Szacuje się, Ŝe udział
transportu drogowego w zanieczyszczeniu powietrza na terenie miast wynosi 45–
75%, przy czym tam, gdzie to zanieczyszczenie jest szczególnie wysokie ów udział
jest większy. Decydująca część zanieczyszczeń emitowanych przez transport
drogowy powstaje w procesie spalania paliwa (w tym takŜe spalanego podczas
bezruchu pojazdu i spalanego na potrzeby nie transportowe); znacznie mniejszy
udział ma ścieranie opon pojazdów oraz nawierzchni jezdni. Istotna jest
niezorganizowana emisja wtórna ze szlaków komunikacyjnych (np. pylenie
pozostałości po utrzymywaniu zimowym). W warunkach idealnych, produktem reakcji
spalania węglowodorów wchodzących w skład paliw, jest dwutlenek węgla i woda. W
rzeczywistości, w silnikach samochodowych, reakcja spalania przebiega
niecałkowicie oraz przy udziale innych związków zawartych w paliwie oraz powietrzu.
W rezultacie, oprócz CO2 i pary wodnej powstają produkty niecałkowitego spalania
węgla, m.in. CO oraz sadza, produkty niecałkowitego spalania węglowodorów lub ich
parowania, tzw. lotne związki organiczne ulegające często zaadsorbowaniu na
cząstkach stałych, produkty utleniania innych substancji obecnych w powietrzu i
paliwie (siarki, azotu, ołowiu, cynku i magnezu) takie jak tlenki siarki, tlenki azotu,
siarczany, aerozole ołowiu i innych metali cięŜkich. Emitowane zanieczyszczenia w
szczególnych warunkach atmosferycznych uczestniczą w powstawaniu wtórnych
zanieczyszczeń transportowych: cząstek zawieszonych (particulate matter - PM) oraz
ozonu troposferycznego. Źródła zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego
określa się jako źródła niskie, liniowe, o emisji niezorganizowanej, prowadzącej do
kumulowania się zanieczyszczeń w najniŜszej warstwie atmosfery i stanowiące w
związku z tym szczególne zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia mieszkańców oraz zwierząt.
W większości są one aktywne konwersyjnie i naleŜą do prekursorów smogowych. Ich
szkodliwość wynika takŜe z łatwego zatęŜania w złoŜonej geometrii miasta.
Stosunkowo łatwo przenikają do siedzib ludzkich.
Ilość zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy, a więc towarzyszących wszelkiego
rodzaju szlakom komunikacyjnym, zaleŜy od wielu czynników takich jak: rodzaj i
jakość stosowanego paliwa, typy silników i napędów, stan techniczny pojazdu,
warunki i natęŜenie ruchu, średnia prędkość, z jaką porusza się pojazd oraz
dynamika jazdy. Istotny jest takŜe typ nawierzchni oraz stan jej utrzymania.
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Ocenia się, Ŝe najefektywniejsze zuŜycie paliwa, a tym samym najmniejsze emisje
zanieczyszczeń LZO, NOx i CO towarzyszą prędkości pojazdu pomiędzy 40 a 70
km/h. Wzrost kongestii (zatłoczenia) na obszarach większych aglomeracji sprawia,
Ŝe średnia prędkość, z jaką poruszają się pojazdy jest znacznie niŜsza. Nadmierna
liczba pojazdów na drodze uniemoŜliwia ponadto płynną jazdę i wymusza częste i
gwałtowne zmiany prędkości. Przeprowadzone pomiary wskazują, Ŝe ilość
emitowanych zanieczyszczeń (LZO i NOx) w trakcie tzw. agresywnej jazdy jest około
15-krotnie większa niŜ w trakcie płynnego pokonywania tej samej trasy. Skład
chemiczny i właściwości fizyczne uŜywanego surowca energetycznego oraz
konstrukcja silnika determinują ilość i skład zanieczyszczeń powstających w procesie
spalania. Zły stan techniczny pojazdu, typ nawierzchni, natęŜenie ruchu oraz sposób
jazdy wpływają głównie na zwiększenie ilości emitowanych zanieczyszczeń. Dotyczy
to szczególnie silników bezgaźnikowych.
Mimo wprowadzania nowych technologii w budowie silnika, stosowania katalizatorów
i dopalaczy, jakość powietrza w miastach nie ulega znaczącej poprawie. Stale
wzrastający poziom ruchu ulicznego, pociągając za sobą wzrost emisji
zanieczyszczeń, niweczy pozytywny wpływ stosowania nowoczesnych rozwiązań
konstrukcyjnych w pojazdach oraz paliw alternatywnych. Nie widać tu Ŝadnych
optymistycznych perspektyw.
Na stopień koncentracji i rozchodzenie się zanieczyszczeń komunikacyjnych w
środowisku miejskim duŜy wpływ ma równieŜ geometria ulicy. W przypadku wąskich,
zabudowanych po obu stronach stron ulic (szerokość ulicy W < wysokość zabudowy
H) stęŜenie zanieczyszczeń jest większe niŜ w przypadku ulic o H = W i H < W,
odpowiednio o 1/3 i o 2/3, częstsze są teŜ przekroczenia dopuszczalnych norm, co
jest dla człowieka waŜniejsze (EEA Technical Report no 1/2006 Air pollution at the
street level in European Cities).
Zanieczyszczenia powietrza pochodzące z transportu oddziałują w róŜnej skali,
zarówno globalnej, jak w przypadku gazów pogłębiających efekt cieplarniany (CO2,
CH4, N2O) jak i lokalnej. Z punktu widzenia środowiska miasta, szczególnie istotne
znaczenie mają emisje zanieczyszczeń o zasięgu lokalnym, oddziałujące
bezpośrednio na warunki Ŝycia mieszkańców. Ten aspekt został podniesiony w
Strategii, gdyŜ dokument skierowany do wszystkich mieszkańców, w Ŝadnym
przypadku nie moŜe ignorować nawet pojedynczych zagroŜeń dobrze z Warszawy
znanych.
Jako kryterialne w Prognozie przyjęto zanieczyszczenie pyłem oraz tlenkami azotu.
PoniŜej omówiono takŜe wszystkie inne istotne zanieczyszczenia, spodziewając się,
Ŝe rozbudowa monitoringu pozwoli na analizę ich przestrzennego rozkładu oraz
ustalenia wiarygodnych związków z natęŜeniem i strukturą ruchu. Do
najwaŜniejszych zanieczyszczeń powietrza miejskiego pochodzących z transportu
drogowego i kolejowego zalicza się więc: ozon troposferyczny, tlenek węgla, tlenki
azotu, tlenki siarki, ołów i inne metale, np. zawarte w katalizatorach, formaldehyd,
LZO, pyły, w tym submikronowe ze spalania paliw i okładzinowe, pył gumowy oraz
dwutlenek węgla i parę wodną. Pojazdy emitują takŜe ciepło odpadowe.
Ozon troposferyczny i jego prekursorzy
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Ozon w stanie naturalnym występuje w stratosferze, gdzie odgrywa waŜną rolę w
ograniczaniu przenikania do powierzchni ziemi niebezpiecznego dla organizmów
Ŝywych promieniowania ultrafioletowego. Coraz częściej obserwowane na terenach
duŜych miast wysokie koncentracje ozonu w dolnej troposferze, będące wynikiem
działalności antropogenicznej uwaŜane są za jedno z najpowaŜniejszych zagroŜeń
zdrowia człowieka, zwierząt i roślin. Ozon troposferyczny nie jest emitowany do
atmosfery bezpośrednio, ale powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych związków
określanych jako prekursorzy ozonu troposferycznego, do których zalicza się: lotne
związki organiczne (LZO), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO) oraz metan (CH4).
Na objętość powstającego ozonu, oprócz lokalnych stęŜeń oraz wzajemnych
proporcji powyŜszych związków wpływają warunki atmosferyczne. Zachodzeniu
reakcji ozonotwórczych sprzyjają wysokie ciśnienie oraz występowanie zjawiska
inwersji termicznej utrudniające rozpraszanie zanieczyszczeń. Brakuje pełnego
rozpoznania tego złoŜonego procesu.
Wysokie stęŜenia ozonu w niskich warstwach atmosfery mogą wywoływać stany
zapalne dróg oddechowych oraz zmniejszenie wydolności płuc u dzieci. Silne
właściwości utleniające ozonu prowadzą do zaburzeń w funkcjonowaniu
ekosystemów roślinnych poprzez zakłócanie procesu fotosyntezy powodując tym
samym osłabienie roślin i zwiększenie ich podatności na choroby. Największy udział
w emisji prekursorów ozonu przypisuje się sektorowi transportu, który według danych
EEA w 2002 roku odpowiedzialny był za 48% ich ogólnej emisji (EEA 2005,
assessment may). Wartość ta jest, zdaniem wielu specjalistów, niedoszacowana.
PoniŜej przedstawiono udział poszczególnych substancji w całkowitej emisji ozonu w
roku 2002 w UE (%).
Schemat nr 3. Udział poszczególnych substancji w całkowitej emisji ozonu w roku w
UE (%) Średnie wartości z lat 2000 - 2005 (%)

LZO
38%
NO2
48%

CH4
1%

LZO
CO
CH4
NO2

CO
13%

Źródło: EEA, may 2007 assessment

W wyniku działań podjętych w UE, polegających głównie na upowszechnieniu
stosowania w silnikach samochodowych katalizatorów platynowych ograniczających
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emisję NOx oraz LZO oraz zmniejszania udziału pojazdów typu diesel (potencjalna
emisja CO) ogólna emisja prekursorów ozonu zmniejszyła się o 33% w okresie 1990
– 2000. Trzeba dodać, Ŝe nie u nas. Mimo to, odsetek populacji miejskiej
poddawanej działaniu wysokich stęŜeń ozonu (średnie 8 godzinne stęŜenie > 110
µg/m3) w okresie dłuŜszym niŜ 15 dni w ciągu roku wzrósł z 30 do ponad 65%
(TERM 2002 04 EU+AC (AP12a) — Exceedance days of air quality threshold values
of ozone in urban areas). Brak danych z Polski, szacunki są zdecydowanie gorsze.
W Warszawie rozpoczęła pomiary stacja kontroli stęŜeń ozonu. Analiza serii
pomiarowej będzie moŜliwa po roku 2010.
Cząstki zawieszone, pył zawieszony (particulate matter, PM)
Cząstki zawieszone będące mieszaniną róŜnego rodzaju substancji, ciał stałych,
cieczy oraz aerozoli i bioaerozoli występujących w znacznych stęŜeniach w powietrzu
uwaŜane są za jedno z najpowaŜniejszych i zarazem najmniej poznanych zagroŜeń
zdrowia i Ŝycia mieszkańców miast zarówno w krajach rozwiniętych jak i
rozwijających się. Cząstki zawieszone w powietrzu róŜnią się składem i wielkością.
Istnieje szereg metod badania zawartości PM w atmosferze. Najpowszechniej
stosowana, między innymi przez EEA, wykorzystuje kryterium wielkości i polega na
określeniu stęŜenia cząstek o średnicy mniejszej niŜ 10 µm, określanych jako PM10.
Podstawą takiego podejścia jest szczególnie duŜa szkodliwość cząstek PM10 z
uwagi na niewielkie rozmiary, zdolność unoszenia się w powietrzu przez długi czas,
oraz moŜliwość dość swobodnego wnikania do układu oddechowego. Większe
cząstki emitowane do atmosfery np. w postaci kurzu drogowego, stosunkowo łatwo,
opadają i osadzane są na powierzchni ziemi, a w przypadku ewentualnej inhalacji
zatrzymywane są przez naturalne systemy obronne organizmu. Obecnie, coraz
częściej zwraca się uwagę na znaczną koncentrację na terenach zurbanizowanych
najdrobniejszych frakcji, cząstek o średnicy mniejszej niŜ 2,5 µm (PM23.5) a nawet
tzw. ultra-cząstek o średnicy poniŜej 1µm, charakteryzujących się całkowitą swobodą
przenikania w głąb układu oddechowego. Frakcje te, zwane respirabilnymi coraz
częściej są wyróŜniane w grupie PM 10, a ich stęŜenia poddawane oddzielnemu
monitoringowi. Ocenia się, Ŝe najdrobniejsze frakcje PM 2,5 stanowią aŜ 60% całej
masy PM 10. W Polsce dopiero wdraŜa się metodykę pomiarów tych cząstek.
Wypada tu zauwaŜyć, Ŝe kontynuacja opcji promotoryzacyjnych wymusi
zorganizowanie kosztownych i skomplikowanych sieci pomiarowych PM
najdrobniejszych frakcji. Zgodnie z programem ochrony powietrza w Warszawie ten
rodzaj zanieczyszczeń będzie decydował o ogólnej ocenie aerosanitarnej miasta i
poszczególnych jego części. PoniewaŜ podstawowym źródłem tych zagroŜeń jest
transport, przede wszystkim samochodowy, naleŜy przyjąć, Ŝe spełnianie wymogów
programu ochrony powietrza wymagać będzie ostrych działań restrykcyjnych w
stosunku do operatorów środków transportu, w tym w stosunku do właścicieli i
kierowców samochodów osobowych.
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Schemat nr 4. Udział zanieczyszczeń w emisji PM 10 w UE.
Średnie wartości z lat 2000 - 2005 (%)
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Źródło: EEA TERM 2002 06 EU

W zaleŜności od sposobu powstawania PM wyróŜnia się cząstki zawieszone
pierwotne oraz wtórne. Pierwsze, powstają na drodze emisji bezpośredniej
towarzyszącej eksploatacji infrastruktury transportowej (kolej jest tu istotnym
źródłem) i pojazdów, głównie na skutek zuŜywania się opon, tłoków, cylindrów,
układów hamulcowych, torowisk, części podwozi, elementów tocznych czy ścierania
nawierzchni dróg i szyn. Wtórne cząstki zawieszone są produktem reakcji
fotochemicznych zachodzących w atmosferze, w których udział biorą główne
zanieczyszczenia gazowe emitowane w procesie spalania paliw – NOx, SO2, NH4 i
lotne związki organiczne (LZO). Udział poszczególnych zanieczyszczeń w emisji PM
10 w UE w 2000 r. (%) przedstawia wykres.
Istotnym składnikiem PM jest takŜe sadza, kryptokrystaliczna postać czystego węgla
emitowana z pojazdów, która dzięki duŜym zdolnościom absorpcyjnym zbiera na
swojej powierzchni pary węglowodorów. Emisja sadzy przede wszystkim wiąŜe się z
niewłaściwą pracą silników wysokopręŜnych. NaleŜy o tym pamiętać w warunkach
polskich i podwarszawskich, gdzie pojazdy z takimi silnikami wciąŜ są powszechne.
Skład chemiczny cząstek zawieszonych zaleŜy od wielu czynników m.in. składu
stosowanego paliwa, parametrów fizycznych drogi, typu pojazdu, a takŜe warunków
meteorologicznych i połoŜenia topograficznego miasta. W zaleŜności od stopnia
nasłonecznienia, temperatury czy wilgotności powietrza emisja poszczególnych
związków będących źródłem wtórnych PM moŜe podlegać znacznym róŜnicom.
Generalnie, największe stęŜenia PM obserwuje się w bezpośrednim sąsiedztwie
drogi (do 15 m) (Datka, Suchorzewski, Tracz 1999).
Dokładne mechanizmy powstawania i oddziaływania PM na organizm człowieka nie
są do końca poznane. Wiadomym jest, Ŝe obecność PM w powietrzu powoduje
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powaŜne i długotrwałe zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego i układu
krąŜenia, zwiększenie zapadalności na nowotwory płuc i innych organów, a nawet
przedwczesną śmierć (WHO air quality quidelines global update 2005). Szacuje się,
Ŝe w wyniku zanieczyszczenia powietrza PM 2,5 średnia długość Ŝycia mieszkańców
UE obniŜyła się o 8 miesięcy (Komisja Wspólnot Europejskich 2005, Strategia
tematyczna powietrza).
Transport drogowy, obok przemysłu energetycznego, jest głównym źródłem PM w
atmosferze (mowa o całej przestrzeni, w miastach ten udział jest zdecydowanie
większy). W 2002 roku odpowiadał on za 27% całkowitej ich emisji (EEA 2005, may
assessment). Oznacza to, Ŝe motoryzacja jest ewidentnym zagroŜeniem Ŝycia i
zdrowia. W Warszawie wg pomiarów WIOŚ transport miejski generuje około tysiąc
ton PM10 rocznie, co oznacza ponad 40% całkowitej emisji tej kategorii pyłu. Jest tak
pomimo znaczącej emisji energetycznej (przede wszystkim z palenisk domowych, bo
duŜe jednostki energetyki zawodowej mają sprawne elektrofiltry). Udział ten będzie
rósł a i tak moŜna do wymienionej wartości doliczyć pył drogowy nie wywołany
ruchem samochodów.
Dzięki podejmowanym przez UE działaniom zmierzającym do zmniejszenia emisji
prekursorów PM 10 poprzez stosowanie paliw o niskiej zawartości siarki,
zastępowanie węgla i paliw płynnych gazem, wprowadzanie na rynek coraz większej
liczby pojazdów wyposaŜonych w katalizatory, całkowita emisja cząstek
zawieszonych PM10 w krajach wspólnoty w latach 1990 – 2004 zmniejszyła się o
39% (EEA 2005 may assessment). Mimo to, według danych EEA, na początku
stulecia ponad 2/5 mieszkańców miast UE i aŜ 3/4 populacji miejskiej nowych krajów
członkowskich naraŜone było na stęŜenia PM 10 przekraczające dopuszczalny
poziom (TERM 2002 04 EU+AC (AP12b) — Exceedance days of air quality limit
values of PM10 in urban areas). Dane te moŜna przyjąć jako optymistyczny obraz w
Warszawie.
Tlenek węgla (CO)
Tlenek węgla jest produktem niecałkowitego spalania węgla w warunkach zbyt niskiej
temperatury, przy zbyt krótkim czasie reakcji lub niedoborze tlenu i jest jednym z
najniebezpieczniejszych składników spalin. W organizmie człowieka CO łączy się
trwale
z
hemoglobiną,
tworząc
niezdolną
do
przenoszenia
tlenu
karboksyhemoglobinę i powoduje stopniowe niedotlenienie całego organizmu
prowadzące do zmniejszenia ogólnej sprawności, osłabienia zdolności uczenia się
oraz zaburzeń snu. Bezpośrednimi objawami zatrucia tlenkiem węgla są bóle głowy,
zaburzenia rytmu serca, duszności oraz utrata przytomności. ZagroŜenie
powodowane nadmierną koncentracją tlenku węgla jest szczególnie duŜe we
wszelkiego rodzaju tunelach, wiaduktach i obszarach o zwartej zabudowie. Na
terenach otwartych, CO łatwo utlenia się do CO2. Tlenek węgla uczestniczy takŜe w
reakcjach powstawania ozonu troposferycznego oraz wpływa na zwiększenie jego
stabilności w atmosferze, co jest szczególnie groźne.
SłuŜby ochrony środowiska UE zakładają, Ŝe gaz ten obecnie nie pojawia się jako
znaczące zanieczyszczenie, gdyŜ jest dowodem niedbalstwa. W szczególności nie
przyjmuje się do wiadomości emitowanie go przez pojazdy spalinowe. Dlatego teŜ
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nie jest on objęty współpracą w zakresie europejskiego monitoringu aerosanitarnego.
Sytuacja w Polsce i w Warszawie jest odmienna. CO jest powaŜnym zagroŜeniem,
gdyŜ stare i źle eksploatowane pojazdy z silnikami wysokopręŜnymi (nie tylko
cięŜarowe, dostawcze i lokomotywy spalinowe) emitują powaŜne ilości tlenku węgla,
który jako cięŜszy od powietrza koncentruje się w miejscach kongestii. Nadmierna
emisja CO przede wszystkim wiąŜe się z niesprawnym układem wtryskowym.
Pomiary tlenku węgla w sąsiedztwie warszawskich giełd samochodowych, gdzie
gromadzą się niesprawne wydechowo gruchoty przekracza parokrotnie
dopuszczalne normy powodując częste omdlenia i powszechne podtrucie wszystkich
tam obecnych. Podczas porannego wjazdu oferowanych na sprzedaŜ samochodów
w Słomczynie notowano stęŜenia chwilowe przekraczające 100 mg/m3. Ten
oczywisty skandal aerosanitarny moŜe być łatwo usunięty, gdyŜ pomiar emisji CO
przy duŜych stęŜeniach nie jest kłopotliwy. Przytoczone dalej dane wskazują, Ŝe w
Warszawie problem emisji CO nie jest usunięty. Z danych WIOŚ wynika, Ŝe roczna
emisja motoryzacyjna tego niebezpiecznego gazu wynosi 20 tys. ton (2000-2005).
Tlenki azotu (NOx)
Tlenki azotu (przede wszystkim NO, NO2 N2O) powstają w wyniku reakcji utleniania
azotu cząsteczkowego z powietrza w trakcie reakcji spalania zachodzącego w
silnikach. Ilość powstających tlenków wzrasta wraz ze wzrostem temperatury oraz z
upływem czasu przebywania mieszanki paliwa i powietrza w silniku. Tlenek azotu
(NO) jest związkiem nietrwałym, łatwo przekształcającym się w silnie toksyczny NO2.
Negatywne oddziaływanie NOx na środowisko jest szerokie i obejmuje zarówno
wpływ na zdrowie ludzkie jak i na ekosystemy. Podobnie jak w przypadku lotnych
cząstek organicznych, wpływ NOx moŜe być bezpośredni, obejmujący zaburzenia
czynności oddechowych, stany zapalne czy uszkodzenia tkanki płuc oraz pośredni,
polegający na współuczestniczeniu w powstawaniu ozonu troposferycznego,
zakwaszeniu środowiska i eutrofizacji. Głównym źródłem NOx jest transport drogowy.
W 2000 r. odpowiedzialny był on za 44% całkowitej emisji do atmosfery. JednakŜe,
mimo ciągłego wzrostu poziomu motoryzacji, emisja NOx zmniejszyła się o 23% w
okresie 1990 – 2000 i powróciła do poziomu z lat 80, głównie dzięki wprowadzeniu
katalizatorów platynowych oczyszczających gazy spalinowe. Dalsza redukcja emisji
NOx jest jednak trudna i dlatego to zanieczyszczenie naleŜy uznać za
charakterystyczne przy prognozach wpływu transportu na środowisko. W warunkach
warszawskich zagroŜenie tym zanieczyszczeniem rośnie silniej niŜ w innych
miastach polskich. Obecna emisja liniowa (transportowa) zbliŜa się do 6 tys. ton
rocznie. Prognozy na kolejne lata nie wykazują trendu zmniejszającego.
Lotne (niemetanowe) związki organiczne (LZO, ang. NMVOC, VOC)
Grupa związków określanych ogólnie jako LZO obejmuje róŜnego rodzaju
węglowodory z wyłączeniem metanu analizowanego osobno, z uwagi na stosunkowo
małą reaktywność, powstające w wyniku niepełnego spalania lub parowania paliw
płynnych – produktów przetwórstwa ropy naftowej. Ich powstawaniu sprzyja zbyt
niska temperatura oraz krótki czas przebywania w komorze spalania, a takŜe
niedostateczny dopływ tlenu. Emitowane do atmosfery LZO oddziałują negatywnie
poprzez bezpośredni toksyczny wpływ na organizmy Ŝywe oraz pośrednio,
przyczyniając się do powstawania ozonu troposferycznego. Wśród związków
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szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego wchodzących w skład LZO
znajduje się m. in. benzen, 1,3 butadien oraz wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA). Substancje te, ze względu na duŜe powinowactwo do
związków lipidowych mogą oddziaływać na układ nerwowy, krwiotwórczy, powodują
podraŜnienie błon śluzowych. Ogromna większość z nich wykazuje działanie
rakotwórcze. Są to takŜe substancje o działaniu synergicznym. Badania
przeprowadzone w mieście Meksyku wykazały, Ŝe benzen, w zaleŜności od rodzaju
paliwa, stanowił od 4% (w przypadku benzyny) do 6% (w przypadku oleju
napędowego) wszystkich LZO emitowanych w spalinach. Emisja z transportu
drogowego stanowi około 30% całkowitej emisji LZO w krajach członkowskich UE,
ale jest o prawie połowę mniejsza w stosunku do roku 1990 (TERM 2002 03 EU —
Transport emissions of air pollutants (NOx, NMVOCs, PM10, SOx by mode).
Podobnie jak w przypadku NOx i PM ograniczenie emisji LZO do atmosfery
osiągnięto dzięki rozszerzeniu stosowania układów katalitycznych w pojazdach.
Jednocześnie, w innych sektorach transportu (kolejowym, Ŝegludze morskiej i
śródlądowej) następuje ciągły wzrost emisji LZO. Rośnie teŜ emisja LZO z placów
budów, w tym z inwestycji drogowych. W strategii UE zanieczyszczenia tego rodzaju
powinny być całkowicie wyeliminowane, gdyŜ jest to technologicznie moŜliwe w
ramach zasady BAT (Best Available Techniques).
Dwutlenek siarki (SO2)
Dwutlenek siarki, jest związkiem uwalnianym w procesie spalania paliw kopalnych
zawierających siarkę, zwłaszcza węgla kamiennego i cięŜkich olejów opałowych, ale
takŜe produktów ropy naftowej – benzyny czy oleju napędowego stosowanych w
transporcie drogowym. Mimo, Ŝe ilość siarki w surowej ropie naftowej jest znaczna i
w zaleŜności od złoŜa waha się od 1.000 do 15.000 ppm, znaczna jej część jest
usuwana w procesie rafinacji. Zanieczyszczenie powietrza SO2 oraz jego
pochodnymi – kwasem siarkowym oraz siarczanami – ma negatywny wpływ na
zdrowie człowieka oraz na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Nawet
niewielkie stęŜenia SO2 w powietrzu powodują zaburzenia pracy układu
oddechowego, zwłaszcza u dzieci i osób cierpiących na astmę. Produkty reakcji SO2
z wodą – siarczany i kwas siarkowy poprzez obniŜenie pH opadów atmosferycznych i
podłoŜa wpływają na zmianę właściwości chemicznych gleb, niszczenie szaty
roślinnej, ekosystemów wodnych oraz obiektów budowlanych i konstrukcji
inŜynierskich. SO2 jest równieŜ jednym z waŜnych wtórnych składników cząstek
zawieszonych PM 10. Liczne działania podejmowane przez UE wynikające m.in. z I i
II protokółu siarkowego oraz Dyrektywy o Jakości powietrza (89/427/EEC
uaktualniająca dyrektywę 80/779/EEC) doprowadziły do zmniejszenia emisji SO2 z
transportu drogowego o 75% w latach 1990 – 2000 (EEA TERM 2002 03 EU —
Transport emissions of air pollutants (NOx, NMVOCs, PM10, SOx) by mode). W
rezultacie ocenia się, Ŝe obecnie jedynie niecały procent populacji miejskiej UE
naraŜony jest na oddziaływanie ponadnormatywnych stęŜeń SO2 (przekraczających
125 µg/m3 częściej niŜ 3 dni w ciągu roku (EEA may assessment 2005). Warszawa
nigdy nie była miastem o katastrofalnych stęŜeniach tlenku siarki, a transport nie
odegrał istotnej roli w zasiarczeniu środowiska miejskiego. Jednym z podstawowych
instrumentów wspomnianych działań było określenie dopuszczalnej zawartości siarki
w paliwach na poziomie 50 µg/m3 w roku 2005, oraz całkowite wycofanie z rynku
paliw zawierających siarkę do roku 2011. W wielu miastach, takŜe w Warszawie,
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stosuje się do transportu publicznego olej napędowy o pięciokrotnie niŜszej
zawartości siarki, niŜ kaŜe norma. W Polsce zagroŜenie tym gazem jest
umiarkowane, a biorąc pod uwagę znaczący spadek tła stęŜeń SO2 moŜna przyjąć w
perspektywie strategicznej brak tego zagroŜenia. Obecny poziom emisji
motoryzacyjnej w Warszawie wynosi około 400 ton rocznie. Zatem ten rodzaj
zanieczyszczeń moŜna w analizach pomijać.

Ołów i inne metale
Ołów, w postaci tetraetylku ołowiu dodawany był przez lata do paliwa w celu
podniesienia jego liczby oktanowej, a tym samym poprawienia przebiegu jego
spalania w silniku. Ołów w czasie spalania przedostaje się do spalin i wraz z nimi
emitowany jest do środowiska w postaci aerozolu. Największe stęŜenia ołowiu
występują w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, ale wraz z prądami powietrza
zawiesiny ołowiu mogą zagraŜać terenom połoŜonym w odległości nawet 100 m od
źródła emisji. NaraŜenie na oddziaływanie ołowiu znajdującego się w atmosferze
powoduje między innymi zaburzenia układu krąŜenia, pokarmowego, nadciśnienie
tętnicze, anemię, przedwczesną śmierć, zaburzenia w zachowaniu i rozwoju dzieci.
Szacuje się, Ŝe koszt społeczny wynikający z toksycznego wpływu ołowiu
dziesięciokrotnie przewyŜsza koszt, jaki musiałyby ponieść rafinerie w celu usunięcia
ołowiu ze swoich produktów. Dodatek ołowiu niekorzystnie wpływa równieŜ na
funkcjonowanie katalizatorów platynowych w samochodach, odpowiedzialnych za
zmniejszanie emisji CO, NOx i lotnych cząstek organicznych.
Obecnie udział transportu w emisji ołowiu zdecydowanie się zmniejszył. Od momentu
wprowadzenia na rynek europejski w 1985 benzyny bezołowiowej zuŜycie paliw
zawierających ołów systematycznie spadało, aŜ do osiągnięcia poziomu zerowego w
roku 2002 (EEA 2003 Indicator factsheet TERM 2003 31 EEA 31 — Uptake of
cleaner and alternative fuels). Problem transportowych skaŜeń ołowiem pozostaje
jednak wciąŜ aktualny w krajach rozwijających się, gdzie, ze względów na niskie
koszty produkcji, paliwa z dodatkiem ołowiu są wciąŜ stosowane. W Polsce wiąŜe się
to z nielegalnym sprowadzaniem gorszych paliw. Proceder ten w małym stopniu
dotyka stolicy – emisję roczną Pb ocenia się na 2 tony (2006).
Coraz częściej transport drogowy wymienia się jako źródło zanieczyszczenia innymi
metalami cięŜkimi: kadmem i platyną a takŜe azbestem emitowanym w czasie
eksploatacji pojazdów na skutek ścierania się ich części. W przyszłości zagroŜenia
mogą być związane takŜe z innymi katalizatorami metalowymi (antymon, miedź,
molibden, itd.). Wreszcie transport odpowiedzialny jest za emisję benzenu i WWA
(benzo-a-piren jako zanieczyszczenie wskaźnikowe węglowodorów aromatycznych).
Odpowiednie roczne poziomy emisji motoryzacyjnej w Warszawie w latach 20052007 wyniosły 160-175 i 65-80 ton.
Smog i zakwaszenie opadów
Jednym z najpowaŜniejszych skutków zanieczyszczenia powietrza na terenie miast
jest powstawanie zjawiska określanego mianem „smogu”, czyli mgły nasyconej
zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi powstającej w specyficznych warunkach
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atmosferycznych. Tradycyjnie wyróŜnia się dwa typy smogu, powstające w
odmiennych warunkach i mających odmienny wpływ na otoczenie: smog siarkowy
(kwaśny typu londyńskiego) i fotochemiczny (typu Los Angeles).
Smog siarkowy jest charakterystyczny dla strefy klimatu umiarkowanego i występuje
na obszarach o duŜym stęŜeniu dwutlenku siarki w powietrzu. W warunkach niskiej
temperatury, wysokiej wilgotności powietrza i prędkości wiatru poniŜej 2 m/s
następuje utlenianie SO2 do kwasu siarkowego przy udziale cząstek zawieszonych w
atmosferze. Bezpośrednie naraŜenie na oddziaływanie smogu siarkowego powoduje
podraŜnieniem dróg oddechowych, wpływa negatywnie na roślinność, budynki oraz
konstrukcje metalowe. Obecnie, na skutek znacznego ograniczenia emisji SO2 do
atmosfery (zwłaszcza ze źródeł transportowych zuŜywających paliwa o niskiej
zawartości siarki) smog typu londyńskiego występuje w miastach europejskich coraz
rzadziej. W Polsce w zasadzie ogranicza się do niŜej połoŜonych gęsto
zabudowanych części miast ogrzewanych paleniskami domowymi. Występuje zatem
wyłącznie w chłodnej porze roku, a udział transportu w generowaniu takiego smogu
jest niewielki i dotyczy rejonów baz transportowych wykorzystujących starego typu
pojazdy cięŜarowe zaopatrywane w paliwa z własnych składów.
Znacznie większym zagroŜeniem na terenie duŜych metropolii jest smog utleniający
typu Los Angeles, powstający w warunkach duŜej koncentracji zanieczyszczeń,
głównie tlenków azotu, intensywnego promieniowania słonecznego, temperatury
powietrza 25-30ºC, wilgotności powietrza poniŜej 70% i prędkości wiatru poniŜej
2 m/s. W takich warunkach utrudnionego rozpraszania zanieczyszczeń, tlenki azotu
ulegają utlenianiu w obecności węglowodorów (LZO), co prowadzi do pojawiania się
w niskich warstwach atmosfery związków o silnych właściwościach utleniających
m.in. wspomnianego juŜ ozonu, kwasu azotowego, cząstek kwasu siarkowego i
innych. Dodatkowa obecność w atmosferze związków toksycznych emitowanych
przez transport takich jak benzen, węglowodory aromatyczne czy wtórnie
powstające: kwas azotowy, cząstki siarczanów i innych PM zwiększa dodatkowo
niebezpieczeństwo zatrucia. Smog fotochemiczny moŜe utrzymywać się przez wiele
dni i przemieszczać się na znaczne odległości, często poza obszary miejskie. W
czasie swojej wędrówki skład chemiczny smogu moŜe ulegać zmianie, a jego
toksyczne właściwości często ulegają zaostrzeniu i stanowią szczególne zagroŜenie
w momencie dotarcia na obszary niezurbanizowane (raport EEA). Nie ulega
wątpliwości, Ŝe transport drogowy jako główne źródło emisji NOx na terenie duŜych
aglomeracji jest głównym sprawcą powstawania smogu fotochemicznego i takim
pozostanie. Liczba przypadków z sytuacjami smogowymi w Warszawie jest mniejsza
niŜ w Krakowie, w miastach GOP i w Łodzi. W latach 2003-2006 zaobserwowano
jednak powolny wzrost frekwencji z takimi przypadkami. Rozpoczęte w stolicy
pomiary prekursorów smogu fotochemicznego, a zwłaszcza ozonu pozwolą ocenić
rzeczywisty trend tego zjawiska, stopień zagroŜenia w porównaniu z innymi
europejskimi aglomeracjami oraz fizyko-chemiczne przyczyny intensyfikacji.
Inną formą pośredniego wpływu zanieczyszczenia atmosferycznego jest
występowanie kwaśnych deszczy spowodowane głównie emisją dwutlenku siarki,
tlenków azotu oraz amoniaku, powodujących zakwaszenie wód powierzchniowych i
gleb, niszczenie roślinności, elewacji budynków i konstrukcji inŜynierskich. Obecnie
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transport jest główną przyczyną tego zjawiska, choć jego natęŜenie, takŜe we
wschodniej Europie, zmalało.
Emisja ditlenku węgla
Zmiana emisji ditlenku węgla (CO2 ) uwaŜana jest za wskaźnik antropopresji
wywołującej globalne ocieplenie. ChociaŜ gaz ten odpowiada jedynie za połowę
skutków wzmagania się efektu cieplarnianego (bez uwzględnienia pary wodnej). Do
oceny tej uciąŜliwości niezbędne sa jednostkowe dane dotyczące emisji tego gazu
przez poszczególne marki samochodów. W poniŜszej tabeli przedstawiono takie
dane uzyskane z serii pomiarów przeprowadzonych w Niemczech w 2006 roku
(Centre for Automotive Research, FH Gelsenkirchen). Pozwalają one na dość
dokładne oszacowanie łącznej emisji CO2
Tabela nr.2 Ranking jednostkowej emisji ditlenku węgla przez róŜne marki
samochodów osobowych
Pozycja

Emisja w gramach
CO2/kilometr
Marka samochodu

rankingu

przeciętnie

1

Smart i podobne

116

2

Fiat, Seat

140

3

Citroen

145

5

Renault, Dacia

149

6

Chevrolet

150

8

Skoda

153

9

Ford

153

10

Peugeot

154

11

Opel

157

12

VW

161

13

Toyota

163

14

Honda, Mazda

166

16

Audi

179

18

Alfa Romeo

184
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19

Mercedes

186

20

Volvo, Saab

192

21

BMW

192

23

Jaguar

208

24

Chrysler

241

25

Land Rover, Dodge

253

26

Porsche, inne
sportowe

297

Kwestia pozytywnych następstw budowy droŜnych tras komunikacyjnych w
miastach
Lokalizacja nowej inwestycji drogowej w większości przypadków powoduje
pogorszenie jakości powietrza, zarówno w bezpośrednim jej sąsiedztwie, jak i w skali
całego miasta, regionu, w końcu – w skali globalnej. Wielu autorów podkreśla, Ŝe
trasy o wysokich parametrach takich jak trasy ekspresowe czy autostrady
przejmujące potoki ruchu z ulic nie przystosowanych do ich przenoszenia wpływają
na ograniczenie, a nawet wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na stan
środowiska przyrodniczego (Wojewódzka-Król 1999). Prawdą jest, Ŝe dzięki
poprawie płynności ruchu, zmniejszeniu zatłoczenia, kanalizacji wód i odcieków z
jezdni ilość emitowanych do środowiska zanieczyszczeń moŜe ulec zmniejszeniu.
NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe w sytuacji stałego wzrostu poziomu motoryzacji budowa
nowych tras, której nie będą towarzyszyły jednocześnie działania zmierzające do
ograniczenia ruchu w innych częściach miasta powoduje wzrost liczby poruszających
się samochodów, a tym samym wzrost presji na środowisko.
Powstawanie i następstwa aerosanitarne miejskiej wyspy ciepła
Zanieczyszczenie powietrza wpływa na pozostałe cechy klimatu miasta.
Koncentracja substancji lotnych i gazowych w atmosferze powoduje zmiany w
bilansie promieniowania słonecznego, wzrost zachmurzenia, wzrost opadów
atmosferycznych oraz, pośrednio, wytworzenie się szczególnego typu cyrkulacji
atmosferycznej. Warszawa jest tu dobrze opisanym przykładem, naleŜy bowiem do
grupy miast o dobrze wykształcającej się miejskiej wyspie ciepła (MWC).
Zjawisko miejskiej wyspy ciepła polega na podwyŜszeniu temperatury powietrza na
obszarze centralnym miasta w porównaniu do obszarów peryferyjnych i jest efektem
pochłaniania przez zabudowę miejską duŜych ilości promieniowania słonecznego w
ciągu dnia i wypromieniowywaniem ich w nocy w postaci ciepła. Zdolność do
kumulowania energii słonecznej przez róŜne rodzaje powierzchni wiąŜe się z
wartością albedo określającą stosunek ilości promieniowania odbitego do
padającego na daną powierzchnię. W zaleŜności od rodzaju zabudowy albedo na
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terenach miejskich waha się w granicach 10 – 27%. NajniŜsze wartości notuje się dla
dróg asfaltowych (10%) oraz starej zabudowy (12 – 14%) (Lewińska 1991 za Zimny
2005). Dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do podwyŜszenia temperatury
na obszarach miejskich jest emisja ciepła ze źródeł sztucznych np. sieci grzewczej
miasta, odpadów, a takŜe transportu, zwłaszcza lokalnie skoncentrowanego. MWC
nie jest zjawiskiem jednorodnym przestrzennie. Przeprowadzone badania tempa
nagrzewania i ochładzania się obszarów miasta w zaleŜności od typu zabudowy i
sposobu zagospodarowania terenu pozwoliły określić prawidłowości rządzące
przestrzennym rozkładem występowania MWC. Tereny o zwartej zabudowie oraz
duŜe kompleksy zieleni nagrzewają się wolniej niŜ otoczenie i wolniej teŜ oddają
zakumulowane ciepło wieczorem, co sprzyja powstawaniu „lokalnych” MWC. Z kolei
na osiedlach o niskiej zabudowie, z duŜym udziałem zieleni zjawisko MWC jest mniej
wyraźne. Analizy średniej rocznej temperatury powietrza dla róŜnych pór roku
(styczeń, kwiecień, lipiec) jednoznacznie wskazują na występowanie najwyŜszych
wartości temperatury na obszarze śródmieścia i stopniowy jej spadek w miarę
oddalania się w kierunku granic miasta. Powstawaniu i utrzymywaniu się MWC,
oprócz wymienionych czynników antropogenicznych, sprzyjają konkretne warunki
atmosferyczne: występowanie cyrkulacji wyŜowej (antycyklonalnej), mały stopień
zachmurzenia (< 2) oraz występowanie cisz atmosferycznych lub wiatrów o
prędkości rzędu 1-2 m/s. Zakłada się, Ŝe przy wiatrach o prędkości przekraczającej
9-10 m/s MWC zanika.
Kluczową rolą MWC w ekosystemie miasta jest kształtowanie lokalnych warunków
cyrkulacji powietrza. Charakterystyczne dla MWC oddawanie ciepła w godzinach
wieczornych przez zabudowę w centralnych częściach miasta powoduje ogrzewanie
zalegających nad nimi mas powietrza i ich unoszenie się. MWC wpływa takŜe
bezpośrednio na warunki biotopoklimatyczne miasta, a tym samym na komfort Ŝycia
mieszkańców. Podczas gdy w miesiącach chłodnych MWC moŜe oddziaływać
korzystnie przyczyniając się do złagodzenia warunków termicznych, w lecie jej wpływ
jest szczególnie niekorzystny. Poprzez zwiększenie liczby dni gorących i upalnych
MWC utrudnia oddawanie ciepła przez organizm, prowadzi do jego przegrzania, a w
skrajnych przypadkach do wzrostu śmiertelności, głównie osób starszych
(Kozłowska-Szczęsna, Krawczyk, BłaŜejczyk 2001). Rozbudowa sieci drogowej na
terenie miasta wpływa na zwiększenie efektu MWC. Natomiast wyłączanie ruchu ze
strefy śródmiejskiej moŜe nieco łagodzić generowanie MWC. Intensywny ruch
samochodowy na trasach w obrębie MWC moŜe przyczyniać się do zerwania
trwałości wyspy dzięki wzmaganiu ukierunkowanego przepływu powietrza.
Obecność MWC powinna być brana pod uwagę przy planowaniu systemu transportu
w Warszawie.
W Warszawie, wpływ MWC zaznacza się na około 30% powierzchni miasta,
najwyraźniej w dzielnicach centralnych: Śródmieściu, północnym Mokotowie,
północnym śoliborzu, Woli, Ochocie, Pradze Południe i w zachodniej części
Targówka. Intensywność występowania MWC w Warszawie, określona na podstawie
pomiarów róŜnic temperatury w stosunku do obszarów peryferyjnych (Okęcie)
wykazuje znaczne zróŜnicowanie zarówno czasowe (sezonowe, dobowe) jak i
przestrzenne. W miesiącach zimowych MWC utrzymuje się generalnie w ciągu całej
doby, co związane jest bezpośrednio ze stałą dostawą ciepła wypromieniowywanego
przez zabudowę miejską. RóŜnica średniej temperatury powietrza pomiędzy centrum
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Warszawy a obszarami peryferyjnymi w styczniu wynosiła w latach 1961 - 1980 około
0,8ºC. Obecnie wartość te oceniamy na około 10C. Latem MWC pojawia się jedynie
w godzinach wieczornych i nocnych, kiedy to w skrajnych przypadkach temperatura
w centrum miasta moŜe być nawet o 10ºC wyŜsza niŜ na obrzeŜach (KozłowskaSzczęsna, Krawczyk, BłaŜejczyk 2001).
Warunki aerodynamiczne
Na obszarach aglomeracji wyróŜnia się dwa rodzaje systemów przewietrzania:
wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwszy z nich jest bezpośrednio związany z
występowaniem MWC. RóŜnice w intensywności nagrzewania się części miasta o
odmiennej zabudowie, powodując przepływ lokalnych mas powietrza, prowadzą do
zdynamizowania wymiany powietrza na danym terenie. Powietrze z nad części
miasta o wyŜszej w stosunku do otoczenia temperaturze (głównie obszary centralne
o zwartej zabudowie i znacznej koncentracji zanieczyszczeń) ogrzewa się i w postaci
prądu wstępującego (konwekcyjnego) wynoszone jest do wyŜszych warstw
atmosfery. Wraz z powietrzem unoszone są wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.
Im wyraźniejszy jest kontrast termiczny pomiędzy sąsiadującymi terenami tym proces
wymiany powietrza zachodzi intensywniej. Prądy wstępujące powstają w ciągu dnia i
przy małych prędkościach wiatru (< 5 m/s) stanowią podstawowy mechanizm
wyprowadzania zanieczyszczonego powietrza z centralnych obszarów miasta.
W nocy, kiedy róŜnica temperatury pomiędzy szybko ochładzającymi się terenami
podmiejskimi a obszarem centrum jest największa (maksimum występowania MWC),
na miejsce wynoszonych z centrum miasta mas powietrza napływa przy powierzchni
ziemi chłodniejsze powietrze z terenów otaczających. Powstała w ten sposób
cyrkulacja nazywana jest wewnętrznym systemem przewietrzania miasta i odgrywa
kluczową rolę w poprawie warunków aerosanitarnych. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe
wiele zanieczyszczeń atmosferycznych, zwłaszcza tych o duŜej stabilności jak np.
NOx, przedostając się z prądami wznoszącymi do wyŜszych partii atmosfery moŜe
przemieszczać się na znaczne odległości i powodować pogorszenie stanu
środowiska na terenach oddalonych od miasta. Miasta przedzielone doliną rzeki, jak
Warszawa mają MWC bardziej złoŜoną, gdyŜ tylko w niektórych sytuacjach zasięg
wyspy obejmuje oba brzegi.
Drugi mechanizm wspomagający wymianę powietrza na terenach miejskich związany
jest z poziomym ruchem powietrza generowanym przez występujące na danym
terenie warunki anemometryczne (wiatrowe). Tereny zurbanizowane, ze względu na
obecność zwartej zabudowy stanowią przeszkodę dla mas powietrza i prowadzą
często do zmiany ich właściwości – kierunku oraz prędkości przemieszczania się. W
rezultacie, na terenie miasta obserwuje się spadek częstości wiatrów silnych (>5 m/s)
oraz wzrost wiatrów słabych (0-2 m/s) w porównaniu z terenami podmiejskimi, co
powoduje ogólne pogorszenie moŜliwości wymiany powietrza. Dokładne określenie
wpływu struktury miasta na zmianę właściwości mas powietrza napływających na
jego obszar wymaga szczegółowej analizy wielu czynników, zarówno
antropogenicznych jak i naturalnych takich jak:
•

Wysokość i struktura zabudowy;

•

Układ ciągów komunikacyjnych;
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•

Występowanie obszarów stymulujących konwekcję termiczną;

•

Rozmieszczenie terenów otwartych w tym dolin rzecznych;

•

Rzeźba terenu (ekspozycje, spadki, kierunki obniŜeń i garbów, szorstkość
podłoŜa).

W zaleŜności od wysokości budynków, ich zagęszczenia i rozmieszczenia wpływ na
właściwości wiatru jest odmienny. W przypadku budynków usytuowanych równolegle
do kierunku wiatru, często obserwuje się zwiększenie prędkości przepływu powietrza
pomiędzy nimi, tzw. efekt tunelowy. Budynki usytuowane prostopadle do kierunku
wiatru, zaburzają jego przepływ, powodując powstanie cienia aerodynamicznego po
stronie zawietrznej, co w przypadku wysokiej i gęstej zabudowy prowadzić moŜe do
powstania lokalnych zamkniętych układów cyrkulacyjnych utrudniających wymianę
powietrza (Zimny 2005).
Sieć ulic miejskich w warunkach zwartej zabudowy pełni rolę systemu korytarzy
rozprowadzających powietrze na terenie miasta. W zaleŜności od przebiegu drogi
zgodnie lub nie z kierunkiem wiatru jej znaczenie w przewietrzaniu miasta jest róŜne.
Największy udział w przewietrzaniu miasta mają ulice szerokie, o przebiegu zgodnym
z dominującym kierunkiem wiatru, wzdłuŜ których w ciągu dnia z obszaru miasta
wyprowadzane jest powietrze zanieczyszczone, nocą napływa powietrze z obszarów
otaczających miasto. NaleŜy jednak podkreślić, ze masy powietrza przemieszczające
się wzdłuŜ ulic są silnie zanieczyszczone, a ich usuwanie z rejonów o silnej
koncentracji zanieczyszczeń moŜe negatywnie oddziaływać na obszary sąsiadujące.
Podobną funkcję korytarzy napowietrzających pełnią doliny rzeczne. W ich
przypadku jednak, przenoszone powietrze jest zwykle dość dobrej jakości z uwagi na
brak źródeł emisji (zakładając małą intensywność Ŝeglugi), towarzyszącą im
roślinność oraz znaczną szerokość. Tak jest np. w Warszawie.
Tereny otwarte znajdujące się na obrzeŜach miasta i wnikające w jego tkankę,
określane mianem klinów napowietrzających odpowiedzialne są z kolei za
wprowadzanie powietrza z terenów okolicznych w głąb miasta. Ich rola w poprawie
warunków aerosanitarnych miasta jest tym większa, im lepsza jest jakość
wprowadzanego powietrza. Usytuowanie obiektów uciąŜliwych, powodujących
pogorszenie jakości powietrza takich jak np. inwestycje drogowe w poprzek klina
napowietrzającego, na drodze przepływu mas powietrza, powoduje ich
zanieczyszczenie, stanowi przeszkodę fizyczną osłabiającą ich prędkość i w
rezultacie prowadzi do pogorszenia jakości powietrza w centrum miasta.
Wpływ ukształtowania terenu zaznacza się szczególnie wyraźnie w aglomeracjach
połoŜonych w obniŜeniach terenu, w których wymiana powietrza jest utrudniona,
występuje zjawisko inwersji termicznej, a panujące warunki aerosanitarne są
niekorzystne. Lokalizacja na wyniesieniach sprzyja z kolei przewietrzaniu miasta,
wynoszeniu zanieczyszczonych mas powietrza i zastępowaniu ich przez powietrze
napływające z terenów sąsiadujących.
Odpowiednia lokalizacja tras komunikacyjnych jest niezwykle istotna z punktu
widzenia warunków aerosanitarnych na terenie miasta. Lokalizacja drogi zgodnie z
przewaŜającym kierunkiem wiatrów, promieniście w stosunku do centrum moŜe
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ograniczać stagnowanie i koncentrację zanieczyszczeń komunikacyjnych w ciągu
dnia. Wystarczy podać jako przykład ogromne znaczenie pozytywne dla
przewietrzania Warszawy terenów kolejowych pomiędzy Czystem, Odolanami i
Ursusem.
Ograniczenie promieniowania całkowitego i zwiększenie zachmurzenia
Jedną z cech charakterystycznych klimatu miasta jest takŜe mniejszy dopływ
promieniowania
słonecznego,
zwłaszcza
w
zakresie
promieniowania
ultrafioletowego, spowodowany częstym występowaniem nad miastem duŜych
koncentracji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i pary wodnej pochłaniających
promieniowanie słoneczne. Ograniczenie dopływu promieniowania bezpośredniego
zwiększa się jesienią i zimą, na skutek wzrostu zanieczyszczenia powietrza, a takŜe
zasłaniania horyzontu fizycznego przez zabudowę przy niskim połoŜeniu słońca i
powoduje między innymi zmniejszenie wydajności asymilacyjnej roślin. ObniŜenie
przeźroczystości powietrza w mieście, w szczególności zwiększenie frekwencji mgieł
przyziemnych (adwekcyjnych nie) ma oczywiste implikacje komunikacyjne.
Niekorzystny jest takŜe antropogenny wzrost opadów nad duŜymi miastami
(zwłaszcza opadów mało intensywnych, ale teŜ burz) oraz występowanie obfitych
osadów. Zimą mogą zwielokrotniać się negatywne skutki opadów śniegu ze względu
na nierównomierny rozkład pokrywy śnieŜnej oraz szybką jej transformację.
Jednocześnie na obszarach duŜych miast w godzinach wieczornych i w ciągu nocy
wzrasta udział oświetlenia ze źródeł sztucznych towarzyszących przede wszystkim
ulicom, mostom, placom. Intensywność oświetlenia sztucznego jest największa w
częściach miasta o zwartej zabudowie, duŜym natęŜeniu ruchu i koncentracji Ŝycia
społecznego, a jej głównym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa. Sztuczne
źródła światła z jednej strony przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa
uŜytkowników dróg oraz pozostałych osób uczestniczących w Ŝyciu miasta, z drugiej
strony zaburzają naturalny cykl dobowy organizmów Ŝywych, zwłaszcza roślin. W
warunkach europejskich, czas oświetlania miasta ze źródeł sztucznych jest
najdłuŜszy w porze jesienno-zimowej i wynosi około 14 godzin.
Warszawa nie jest miastem o znaczących stratach promieniowania słonecznego
dochodzącego, wobec tego ten problem nie jest tu tak ostry jak np. w Łodzi czy w
GOP.
Roślinność
Tereny zielone wyróŜniają się wyraźnie w strukturze miasta z uwagi na specyficzne,
inne niŜ na terenach o wysokim stopniu zagospodarowania miejskiego warunki
środowiska przyrodniczego. Zieleń miejska obejmuje obszary zróŜnicowane pod
względem wielkości, charakteru i pełnionej funkcji. Do najczęściej spotykanych w
środowisku zurbanizowanym form roślinności zaliczyć moŜna: lasy komunalne, formy
o duŜej powierzchni: parki, tereny sportowe i rekreacyjne, cmentarze, tereny
uprawne, ogródki działkowe, przyszpitalne, kościelne, dydaktyczne, formy o małej
powierzchni takie jak zieleńce przydomowe i osiedlowe, tereny zabaw dla dzieci,
skwery i rabaty reprezentacyjne, zieleń towarzyszącą szlakom komunikacyjnym,
promenadom, alejom, bulwarom oraz zieleń krajobrazu otwartego. Oczywiście temat
ogródków działkowych ma w Warszawie swoistą problematykę.
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Rozmieszczenie terenów zielonych na obszarze miasta zaleŜy zarówno od
warunków przyrodniczych panujących na danym terenie, kierunków rozwoju miasta
oraz funkcji społecznych, jakie spełniać mają w strukturze miasta. Formy małe
towarzyszą zwykle budynkom, obiektom kulturalnym i zabytkom, szlakom
komunikacyjnym. Rozmieszczenie form o duŜej powierzchni jest pochodną myślenia
o funkcjach miasta i decyduje o jego charakterze.
Podstawowym zadaniem terenów zielonych na terenie miasta jest łagodzenie
niekorzystnych warunków Ŝycia wynikających z nadmiernej presji człowieka na
środowisko naturalne. Do najwaŜniejszych funkcji zieleni miejskiej zalicza się wobec
tego funkcję ekologiczną polegającą głównie na poprawie stanu środowiska
przyrodniczego miasta, między innymi poprzez poprawę jakości powietrza, tłumienie
hałasu, regulację stosunków wodnych, ochronę gleb itd.
Tereny zielone, zwłaszcza duŜe tereny otwarte zlokalizowane na obrzeŜach miasta
pełniące funkcje klinów napowietrzających odgrywają waŜną rolę w wymianie
powietrza, przestrzenie zielone w centralnych częściach aglomeracji poprawiają
warunki wilgotnościowe i sanitarne powietrza.
WaŜna jest funkcja społeczna polegająca na współuczestniczeniu w wytwarzaniu
przestrzeni publicznej miasta. Współczesne miasta charakteryzuje zanik tradycyjnych
struktur urbanistycznych koncentrujących wokół siebie Ŝycie społeczne – ulic,
placów, bulwarów itp., fragmentaryzacja i uniformizacja przestrzeni, dominacja
terenów monofunkcjonalnych, prywatyzacja interesów i traktowanie obiektów jako
skończonej całości niezwiązanej z otoczeniem. Dominacja samochodu i wzrastające
zagęszczenie sieci drogowej pogłębiają proces utraty ciągłości tkanki miejskiej.
Amorficzna przestrzeń duŜych metropolii znacznie utrudnia nawiązywanie kontaktów
międzyludzkich oraz uczestniczenie w Ŝyciu społecznym danego obszaru. Warszawa
charakteryzuje się znacznymi zaburzeniami logicznej tkanki miejskiej i wysokim
stopniem przypadkowości funkcjonalnej terenów. W tej sytuacji, tereny zielone stają
się waŜnymi miejscami spotkań i kontaktów.
Wreszcie, w kontekście transportowym, wymienić naleŜy funkcję estetyczną.
Następuje to poprzez uczestniczenie w kształtowaniu krajobrazu miejskiego i ładu
przestrzennego wywołującego w świadomości człowieka wraŜenie porządku,
harmonii i przejrzystości struktury miejskiej, a tym samym poczucie bezpieczeństwa i
chęć identyfikowania się z danym obszarem. Zieleń podkreśla walory estetyczne
architektury, łagodzi surowość budowli, maskuje mniej ciekawe fragmenty miasta
przyczyniając się do wyŜszej waloryzacji przestrzeni miasta przez jego mieszkańców.
DuŜy udział zieleni w obrębie danej części miasta wpływa bezpośrednio na jej lepszą
ocenę w oczach mieszkańców i odgrywa waŜną rolę w zaklasyfikowaniu jej jako tzw.
dzielnicy „dobrej” (Jałowiecki 2002). Bardzo waŜna jest takŜe zieleń jako element
obrazu podróŜującego. Mowa tu o mieszkańcach, ale teŜ przybyszach, w tym
„waŜnych”, opiniotwórczych przybyszach. W tym znaczeniu, fatalny jest obraz z okien
kolei, moŜe być poprawiany widok z samochodu, a prawdziwie obiektywny widok
dostrzegamy z samolotu.
Z punktu widzenia rozwoju infrastruktury transportowej miasta roślinność odgrywa
dwojaką rolę: jako czynnik minimalizujący negatywne oddziaływanie trasy na
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otoczenie oraz jako powaŜne ograniczenie w procesie wyboru lokalizacji i budowie
nowych tras.
Roślinność posiada zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek
stałych, w tym metali cięŜkich unoszących się w powietrzu. Przeprowadzone w
Warszawie pomiary wykazały 3-krotny spadek stęŜenia dwutlenku siarki i
siarkowodoru oraz zmniejszenie o 75% stęŜenia tlenków siarki po przejściu przez
pas zieleni miejskiej o szerokości 500 m. Pasy zieleni o zwartej, wielowarstwowej
strukturze zlokalizowane wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych pozwalają na znaczne
ograniczenie zanieczyszczenia metalami cięŜkimi – ołowiem, kadmem i cynkiem oraz
pyłami. Podobny pozytywny wpływ obserwowany jest w zakresie tłumienia hałasu.
Fakt zatrzymywania zanieczyszczeń nie pozostaje jednak obojętny dla zdrowia i
prawidłowego funkcjonowania roślin.
Z drugiej strony istniejące tereny zielone stanowią powaŜne ograniczenie przy
wyborze lokalizacji i budowie nowych tras drogowych. Oddzielną kwestią jest
występowanie na terenie miasta terenów zielonych objętych róŜnymi formami
ochrony przyrody – parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów
chronionego krajobrazu i innych. W takiej sytuacji lokalizacja nowych tras drogowych
podlega przepisom szczególnym. W pozostałych przypadkach, głównym
ograniczeniem dla podejmowania działań budowlanych jest moŜliwość fragmentacji
danej jednostki przyrodniczej przez nowa infrastrukturę powaŜnie zaburzające jej
funkcjonowanie. Problemy tu zasygnalizowane mają konkretne odniesienie do
rozwoju Warszawy.
Warunki podłoŜa i środowisko glebowe
Budowa geologiczna jest waŜnym elementem warunkującym moŜliwość lokalizacji
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, w tym takŜe inwestycji transportowych.
Przydatność danego terenu dla budownictwa określa się na podstawie analizy
warunków geologiczno-inŜynierskich. Do podstawowych grup kryteriów, które bierze
się pod uwagę zalicza się:
•

Określenie
rodzaju
(spoiste,
sypkie,
organiczne,
antropogenicznie
przekształcone) i genezy gruntu determinującego zachowywanie się pod
obciąŜeniem, stopień zagęszczenia, plastyczności, charakter zmienności
przestrzennej;

•

Występowanie wód gruntowych w podłoŜu budowlanym;

•

MoŜliwość występowania i prognoza rozwoju procesów geodynamicznych (np.
osuwisk);

•

Ocenę zmian antropogenicznych;

•

Uwarunkowania infrastrukturalne.

Tematyka ta, dotyczy fazy projektowej i zagadnień typowo inŜynierskich, ale ma
takŜe wymiar sozologiczny. Infrastruktura komunikacyjna naleŜy do szczególnie
agresywnych w stosunku do podłoŜa oraz warunków hydrogeologicznych. Źle
zaplanowane trasy komunikacyjne mogą łatwo spowodować zagroŜenia na terenach
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o duŜej zmienności warunków litologicznych i gruntowo wodnych, czego przykłady są
dobrze znane, takŜe z Warszawy.
Grunty utworzone w wyniku procesów naturalnych (eolicznych, w środowisku
wodnym) charakteryzują się zwykle wysokim stopniem uporządkowania oraz
typowymi wartościami zagęszczenia i plastyczności. W przypadku gruntów
ukształtowanych w wyniku procesów glacjalnych (oddziaływanie lądolodu) stopień
uporządkowania jest niewielki, często jednak ich wytrzymałość (nośność) została
zwiększona pod wpływem obciąŜenia lądolodem.
Budowa powierzchniowych warstw gruntu na terenie miasta w większości
przypadków jest efektem przekształcenia naturalnego podłoŜa pod wpływem
zarówno procesów naturalnych jak i długotrwałej działalności człowieka.
Tabela nr 3. Ocena warunków geologiczno inŜynierskich (Dobak 2005)
Czynniki wpływające na bezpośrednie posadowienie obiektów
Ocena
Głębokość
Występowanie
warunków
Spadki Rodzaje gruntów i ich występowania
I
czynnych
inŜynierskozwierciadła wody
terenu dopuszczalne obciąŜenia
procesów
geologicznych %
q [kPa]
gruntowej
geodynamicznych
[m ppt]
Grunty organiczne, nasypy,
I.
warunki
>12
tak
grunty w stanie płynnym i < 1
bardzo złe
miękkoplastycznym q < 80
II. warunki złe 5 – 12 80 – 100
1–2
tak
III.
warunki
<5
100 – 150
2–3
istnieje moŜliwość
średnie
IV.
warunki
<5
> 150
>3
nie
dobre

Struktura podłoŜa na terenie miasta nie jest jednorodna, co wiąŜe się z naturalnym
procesem rozrastania się miasta i występowaniem róŜnych form zagospodarowania.
Do podstawowych kierunków przemian gleb na terenach zurbanizowanych zalicza
się (Czerwiński, Pracz 1990 za: Zimny 2005):
•

Nagromadzenie na powierzchni gleb odpadów bytowych;

•

Akumulację w glebie róŜnego rodzaju odpadów: szkła, metalu, gruzu, betonu;

•

Przykrycie gleb warstwą gruzu w czasie wojen, kataklizmów, przebudowy miast;

•

Przemieszczenie warstw gleby w czasie robót ziemnych i budowlanych;

•

Rekultywację terenów zdewastowanych lub sztuczne ich tworzenie dla celów
rekreacyjno-wypoczynkowych;

•

Intensywne uŜytkowanie uprawowe na terenach ogródków działkowych itp.;

•

Zmianę właściwości chemicznych gleb na skutek depozycji zanieczyszczeń
atmosferycznych, przedostawania się do podłoŜa substancji stosowanych do
odśnieŜania ulic i chodników itp.
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W najstarszych i najintensywniej zagospodarowanych częściach aglomeracji stopień
przekształcenia gleb jest największy. Występują tam głównie gleby określane
mianem antropogenicznych (urbanioziemów), wśród których wyróŜnia się gleby
przekształcone mechanicznie, chemicznie i gleby nasypowe.
Gleby przekształcone mechanicznie utworzone zostały w wyniku prac ziemnych
związanych z budownictwem, infrastrukturą techniczną (w tym drogową) na skutek
wymieszania warstw glebowych lub usunięcia powierzchniowych poziomów
glebowych.
Gleby nasypowe są strukturami utworzonymi sztucznie z materiału o róŜnych
pochodzeniu z domieszkami odpadów murarskich, ŜuŜlu, stłuczki szklanej, złomem
metali, asfaltem. Występują one w miastach na terenach o starej zabudowie, jako
warstwy przykrywające tunele, garaŜe podziemne, kanały infrastruktury technicznej.
Mogą one powstawać w sposób niekontrolowany, lub zaplanowany jako podłoŜe pod
róŜnego rodzaju obiekty budowlane. Gleby nasypowe zawierają znaczne ilości
węglanu wapnia. Cechują je niekorzystne warunki wodne polegające na duŜej
przepuszczalności wód opadowych, utrudnionym podsiąkaniu i małej pojemności
wodnej, przez co gleby te stanowią środowisko niekorzystne dla roślin. Przydatność
gruntów nasypowych pod zabudowę uzaleŜniona jest od ich genezy. Problem jest
bardzo aktualny w stolicy, gdzie grunty nasypowe są częste.
Wśród gleb przekształconych chemicznie na terenie miasta, w tym Warszawy,
najczęściej występują gleby zasolone oraz skaŜone metalami cięŜkimi. Pierwsze z
nich powstają na skutek stosowania chlorków sodu i wapnia do usuwania śniegu i
lodu z jezdni i chodników w okresie zimowym i występują głównie w postaci pasów o
róŜnej szerokości wzdłuŜ głównych ciągów komunikacyjnych. Gleby zasolone
posiadają niekorzystne właściwości fizykochemiczne: charakteryzuje je odczyn
zasadowy, wysycenie kompleksu sorpcyjnego sodem, pogorszenie warunków
przewietrzania i zmniejszenie zdolności przenikania wody opadowej.
SkaŜenie gleb metalami cięŜkimi następuje najczęściej w wyniku osadzania na
powierzchni gruntu metali emitowanych do atmosfery ze źródeł przemysłowych i
transportu wraz z odciekami z wysypisk i źle zabezpieczonych składowisk odpadów.
Do najczęściej spotykanych w glebach duŜych aglomeracji metali cięŜkich zalicza się
cynk i ołów, a takŜe kadm, miedź, chrom, nikiel i rtęć, a nawet metale szlachetne.
Obok gleb pochodzenia antropogenicznego na terenie miasta, zwłaszcza na jego
obrzeŜach występują gleby naturalne, często o wysokiej wartości, uŜytkowane
rolniczo, które w wyniku ekspansji miasta znalazły się w jego granicach.
Gospodarowanie na tego typu obszarach powinno być szczególnie ostroŜne, tak, aby
nie doprowadzić do ich degradacji. W rzeczywistości, obszary te z uwagi na swoje
połoŜenie często zostają przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową lub
infrastrukturę transportową np. system obwodnic miejskich.
Warunki hydrologiczne
System hydrologiczny miasta, rozumiany jako system wód powierzchniowych i
podziemnych jest układem bardzo złoŜonym, będącym wynikiem wzajemnego
oddziaływania, miedzy innymi, czynników klimatycznych, budowy geologicznej,
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ukształtowania i pokrycia powierzchni oraz stopnia antropogenicznego
przekształcenia obszaru. W zaleŜności od lokalizacji miasta panujące w nim warunki
hydrologiczne są odmienne i w róŜnym stopniu wpływają na moŜliwość
zagospodarowania terenu, takŜe organizacji sieci transportowej.
System wód powierzchniowych, na który składają się cieki oraz zbiorniki wodne jest
na obszarze miasta zwykle znacznie przekształcony. Część naturalnych cieków,
zarówno drobnych jak i duŜych rzek jest uregulowana, rozwinięty jest system rowów
melioracyjnych i kanałów. Mimo to, na obszarach duŜych miast spotyka się zbiorniki i
cieki o charakterze naturalnym lub półnaturalnym i duŜej wartości przyrodniczej,
których istnienie stanowi powaŜne utrudnienie w planach rozbudowy sieci drogowej.
Wśród czynników hydrogeologicznych najwaŜniejszym, decydującym o przydatności
terenu do budowy nowych inwestycji drogowych jest głębokość występowania
zwierciadła wód gruntowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa realizacji i
eksploatacji obiektu przyjmuje się, Ŝe powinno ono znajdować się poniŜej poziomu
posadowienia obiektu. W praktyce, w warunkach polskich za korzystne przyjmuje się
połoŜenie zwierciadła wód gruntowych na głębokości poniŜej 2 m od powierzchni
terenu. Na poziom zwierciadła wód gruntowych w duŜym stopniu wpływa
zagospodarowanie infrastrukturalne terenu. Na terenach zurbanizowanych, o
rozwiniętej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, poziom zwierciadła wód gruntowych
ulega obniŜeniu na skutek ułatwionej filtracji, nie stanowiąc ograniczenia przy
budowie nowych dróg. Niemniej jednak, na terenie aglomeracji mogą występować
obszary, na których wody gruntowe zalegają płytko z uwagi na specyfikę lokalnego
środowiska przyrodniczego. Lokalizacja dróg w takich warunkach jest niekorzystna,
wymaga odwodnienia terenu i obniŜenia zwierciadła wód gruntowych w celu
zapewnienia odpowiednich warunków inŜyniersko-budowlanych. Tego typu
ingerencja prowadzi zwykle do nieodwracalnych zmian w lokalnych ekosystemach.
Płytko zalegające wody gruntowe są ponadto jednym z podstawowych czynników
decydujących o ich podatności na oddziaływanie zanieczyszczeń pochodzenia
drogowego. Wystarczy przytoczyć dane z badań stanu wód w sąsiedztwie głównych
dróg wylotowych z Warszawy pozbawionych jakichkolwiek systemów sanitacji
ścieków drogowych.
Do pozostałych uwarunkowań hydrogeologicznych budowy tras miejskich
wynikających z ochrony środowiska i decydujących o stopniu zagroŜenia wód
podziemnych i powierzchniowych zanieczyszczeniami z powierzchni terenu zalicza
się wymienione niŜej następujące cechy (Sadurski 1998).
•

Stopień izolacji warstw wodonośnych od powierzchni terenu przez warstwy
utworów słabo przepuszczalnych (iłów, torfów, glin czy skał litych);

•

Przepuszczalność ośrodka skalnego i dynamika przepływu wód podziemnych;

•

Ukształtowanie terenu i związane z nim spadki powierzchni;

•

Miejsce obszaru w ogólnym systemie obiegu wód podziemnych;

•

Rodzaj zanieczyszczenia oraz skład mineralny ośrodka skalnego.
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Są one konieczne do uwzględnienia, takŜe w skali strategicznej, bez względu na
charakter zagospodarowania terenu. To, co wyróŜnia duŜe aglomeracje, takŜe
warszawską, to fakt występowania duŜej koncentracji zanieczyszczeń, a więc i
większej niŜ na innych terenach presji na środowisko. W rezultacie, przy podobnych
warunkach hydrogeologicznych zagroŜenie powaŜnym zanieczyszczeniem wód
podziemnych czy powierzchniowych jest na tych terenach większe. Budowa tras
miejskich na terenach nie zajętych jeszcze przez infrastrukturę drogową pociąga za
sobą powstanie nowych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i
powierzchniowych. Źródła te maja charakter liniowy i zasięg ponad lokalny.
Bezpośrednie zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych z ulic i tras
następuje na drodze infiltracji wód spływających z jezdni zanieczyszczonych między
innymi związkami ropopochodnymi, w tym wielopierścieniowymi węglowodorami
aromatycznymi (WWA), metalami cięŜkimi (Pb a takŜe coraz częściej Pt, Cu, Mo
pochodzącymi z katalizatorów stosowanych w pojazdach), środkami zimowego
utrzymania nawierzchni (głównie chlorkami), azbestem. Pośrednio, skaŜenie
środowiska wód podziemnych powstaje poprzez wymywanie z atmosfery w czasie
opadów substancji o właściwościach zakwaszających emitowanych przez pojazdy,
występujących w postaci cząstek zawieszonych w powietrzu, zawierających tlenki
siarki i azotu.
Niektóre z zanieczyszczeń pochodzenia drogowego (np. węglowodory lekkie)
cechuje szczególnie łatwa, nawet 10-krotnie większa niŜ wód opadowych, infiltracja
w głąb profilu glebowego. W zaleŜności od wielkości spadku hydraulicznego tempo
przemieszczania się zanieczyszczeń w warstwach wodonośnych jest róŜne. Zdarza
się, Ŝe zanieczyszczenia przedostające się do wód podziemnych na terenie miasta
zagraŜają połoŜonym w znacznej odległości ujęciom wody pitnej.
PowaŜnym ograniczeniem przy budowie nowych tras drogowych jest występowanie
w ich sąsiedztwie obszarów zasilania ujęć wód, szczególnie w sytuacji, gdy są one
jedynym źródłem zaopatrzeniem miasta w wodę pitną. NaleŜy pamiętać o
specyficznych warunkach hydrogeologicznych Kotliny Warszawskiej, z jednej strony
dogodnych, z drugiej wymuszających maksymalną ochronę w strefach zasilania.
Ponadto, na warunki hydrologiczne na terenie miasta w duŜym stopniu wpływa
struktura opadów – zarówno ich intensywność jak i występowanie w ciągu roku.
Przeprowadzone obserwacje wskazują na wzrost sumy opadów na obszarze miasta
w stosunku do terenów otaczających. Unoszące się w powietrzu cząstki
zanieczyszczeń stają się jądrami kondensacji pary wodnej i prowadząc do
zwiększenia zachmurzenia mogą wpływać pośrednio na wielkość opadów
atmosferycznych. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe mimo zwiększonej, w porównaniu do
terenów otaczających, ilości opadów ogólna wilgotność powietrza w mieście jest zbyt
niska. WiąŜe się to z duŜym udziałem powierzchni nieprzepuszczalnych o niskich
zdolnościach retencyjnych, który powoduje, Ŝ znaczna cześć opadów odprowadzana
jest bezpośrednio do kanalizacji i nie powoduje zasilenia wód gruntowych. Budowa i
późniejsza eksploatacja tras drogowych powoduje wzrost ograniczenia infiltracji
opadów na skutek ich kanalizacji, prowadząc do zmniejszenia zasilania wód
podziemnych z powierzchni terenu. Lokalizacja nowych tras komunikacyjnych na
obszarach duŜych ośrodków miejskich o intensywnej zabudowie, zatem, przyczynia
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się do pogłębienia istniejącego juŜ deficytu zasilania wód podziemnych na drodze
infiltracji.
Odpady
Gospodarka odpadami dotyczy wszystkich działów gospodarki i Ŝycia. Jest to teŜ
problem transportu. W podwójnym znaczeniu. Działalność transportowa prowadzi do
wytwarzania znaczących ilości odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, takich jak
wypełnienia separatorów drogowych, odpady ropopochodne ze stacji paliw, zuŜyte
okładziny hamulcowe, katalizatory, oleje smary, baterie, sprzęt oświetleniowy.
Generuje takŜe powaŜne ilości odpadów w postaci wraków pojazdów, ogumienia i
innych składników pojazdów. Niebagatelne są odpady związane z zimowym
utrzymaniem dróg.
Drugim problemem jest wzrastający transport odpadów róŜnego rodzaju, w tym
komunalnych przez pojazdy drogowe, takŜe na znaczne odległości. Powoduje to
określoną uciąŜliwość i wspomaga nieracjonalne traktowanie odpadów, które
powinny być poddawane odzyskowi lub recyklingowi in situ. Warszawa jest tu
niechlubnym przykładem wysyłając na długie trasy do lokalnych składowisk sznury
załadowanych warszawskimi śmieciami pojazdów.
W cytowanym wyŜej Planie gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 20052011 przyjętym w końcu 2005 roku załoŜono m.in. odzysk 85% złomowanych
pojazdów (z pełną segregacją), recykling 50% przepracowanych olejów, i pełne
zagospodarowanie opon. PGO przewiduje ukrócenie półlegalnego wywozu odpadów
komunalnych z Warszawy dzięki rozbudowie spalarni na Targówku.
Krajobraz
Pod pojęciem krajobrazu rozumie się fizjonomię środowiska, odzwierciedlenie treści
zawartej w środowisku przyrodniczym i kulturowym danego obszaru. Mimo, Ŝe ocena
walorów krajobrazowych jest subiektywna i odnosi się do poczucia piękna i estetyki
indywidualnego odbiorcy istnieje szereg cech, na podstawie których moŜna ocenić
jakość krajobrazu. Zalicza się do nich:
•

Wyrazistość rozumianą jako istnienie charakterystycznej, specyficznej formy
krajobrazu;

•

Nienaruszalność określającą integralność porządku estetycznego krajobrazu
oraz stopień występowania elementów go zakłócających;

•

Jedność oznaczającą stopień, w jakim poszczególne elementy środowiska
tworzą pewną harmonijną całość.

Krajobraz terenów zurbanizowanych, w tym krajobraz aglomeracji warszawskiej,
znacznie róŜni się od krajobrazów występujących w środowisku naturalnym. Cechuje
go znaczny stopień przekształcenia, wyraŜający się występowaniem dominant
pochodzenia antropogenicznego takich jak wieŜowce, mosty, nadajniki radiowe oraz
terenów o mało wyrazistych, nie tworzących harmonijnej całości lub wręcz
sprawiających wraŜenie wizualnego chaosu i przypadkowości.
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Z uwagi na moŜliwość zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym takŜe
wprowadzania składników infrastruktury transportowej duŜe znaczenie ma analiza
wraŜliwości krajobrazu, określana jako „podatność na negatywne wpływy”.
WraŜliwość jest tym większa, im więcej na danym obszarze występuje elementów
unikatowych, wyróŜniających się wizualnie.
Przy budowie dróg, poza fizyczną utratą zasobów krajobrazu (wycinka drzew,
niwelacje, wykopy), powstają zagroŜenia, których znaczenia nie daje się łatwo
oszacować np.:
•

Naruszenie związków funkcjonalnych - rozdzielenie zespołów, utrudnienie
dostępu;

•

Naruszenie związków przyrodniczych;

•

Zakłócenie harmonii, ekspozycji widokowej, deformacja istniejącej kompozycji
urbanistycznej;

•

Wpływy wizualne, takie jak intruzja wielkogabarytowych elementów, utrata cech
indywidualnych danego miejsca na rzecz elementów typowych, powszechnych;

•

Wywoływanie wtórnego, często chaotycznego zagospodarowania terenów w
sąsiedztwie dróg, często do tego nie przewidzianych.

Oczywistym jest, Ŝe nie dla kaŜdej inwestycji wystąpią wyszczególnione powyŜej
oddziaływania i z pewnością nie muszą być one skumulowane. NaleŜy mieć jednak
świadomość moŜliwości ich zaistnienia i uwzględniać je na jak najwcześniejszych
etapach procedury.
Lokalne warunki społeczno-gospodarcze
Na terenie Warszawy występują w zmiennych proporcjach róŜne formy
zagospodarowania terenu – mieszkaniowa, przemysłowa, handlowo-usługowa,
wypoczynkowa itd. Lokalizacja nowych tras komunikacyjnych nie pozostaje bez
wpływu na istniejące zagospodarowanie obszaru i moŜliwość przyszłego jego
rozwoju. Nowa inwestycja tego typu stwarza korzystne warunki dla lokalizacji
inwestycji, zwłaszcza wokół węzłów, skutkując wzrostem wartości gruntów i
pobudzeniem aktywności gospodarczej na danym obszarze.
Z drugiej strony np. droga ekspresowa, czy trasa szybkiej kolei, a nawet tramwaju z
uwagi na ograniczona dostępność i moŜliwość przekraczania moŜe wpłynąć
negatywnie na lokalne warunki społeczno-gospodarcze. Stanowiąc trudną do
pokonania barierę, trasa moŜe uniemoŜliwić lub w duŜym stopniu utrudnić
wykonywanie codziennych czynności przez okolicznych mieszkańców np. poprzez
wydłuŜenie czasu dotarcia do placówek oświatowych, słuŜby zdrowia, obiektów
handlowo-usługowych a nawet do byłych sąsiadów. Budowa nowej infrastruktury
drogowej wpływa zatem na mobilność i dostępność przestrzeni miasta przez
mieszkańców dwojako: z jednej strony umoŜliwia dotarcie do nowych, wcześniej nie
skomunikowanych obszarów, z drugiej moŜe powodować efekt rozcięcia i
przestrzennej bariery. Pierwszy z efektów zwykle dotyczy ogółu populacji miasta,
podczas gdy drugi, negatywny, dotyka najsilniej społeczność w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi, często bardzo przypadkowo, a więc niesprawiedliwie.
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Podobną zaleŜność zauwaŜyć moŜna w zakresie bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia i
zdrowia spowodowanego wypadkami. Generalnie, trasy ekspresowe, magistrale
kolejowe oraz autostrady z uwagi na bezkolizyjne powiązania z innymi elementami
układu komunikacyjnego zwiększają bezpieczeństwo podróŜowania i prowadzą do
ograniczenia liczby kolizji. Niemniej jednak, trasa ekspresowa powodująca izolację
obszarów silnie ze sobą powiązanych jest potencjalnym źródłem wypadków
spowodowanych chęcią zachowania istniejących relacji funkcjonalnych i
przestrzennych przez mieszkańców. Chcąc zminimalizować negatywny wpływ nowej
inwestycji na ich Ŝycie, ludzie przekraczają trasę w miejscach niedozwolonych
naraŜając się na znacznie powaŜniejsze niebezpieczeństwo.
Podsumowanie uwarunkowań przyrodniczych
W zakresie uwarunkowań klimatycznych ograniczenie stanowić moŜe zarówno duŜa
koncentracja zanieczyszczeń powietrza (budowa nowej inwestycji moŜe
spowodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów stęŜeń) jak i szczególnie
dobra jakość powietrza np. na terenach wypoczynkowych czy uzdrowiskowych.
Ponadto, niekorzystne jest lokalizowanie nowych tras na terenach o utrudnionej
cyrkulacji powietrza obejmujących obszary połoŜone w obniŜeniach terenu czy
fragmenty miasta o zwartej zabudowie, na terenie klinów napowietrzających i
głównych korytarzy powietrznych. W warunkach warszawskich występują bardzo
róŜne usytuowania dróg, takŜe w miejscach o tendencjach do zatęŜania
zanieczyszczeń, co wymusza odpowiednio wnikliwe studium projektowe.
W zakresie warunków gruntowych istotne jest występowanie gleb o złych
parametrach technicznych takich jak gleby organiczne czy utwory nasypowe,
obecność w podłoŜu gleb wartościowych z punktu widzenia innych form uŜytkowania
terenu np. rolnictwa, terenów zielonych o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym
typu parków czy skwerów. Czynnikiem ograniczającym moŜliwość wykorzystania
danego terenu jest równieŜ występowanie złóŜ surowców.
Z uwagi na strukturę terenów zieleni czynnikiem ograniczającym jest występowanie
ekosystemów cennych przyrodniczo lub wraŜliwych na oddziaływania ze strony
transportu, do których zaliczamy przede wszystkim zbiorowiska o duŜej wilgotności –
tereny bagienne, torfowiska itp., oraz obszary istotne dla funkcjonowania miasta z
uwagi na ich znaczenie dla zdrowia i komfortu Ŝycia mieszkańców – tereny parków,
ogrodów przydomowych, kliny napowietrzające i inne.
W zakresie warunków hydrologicznych niekorzystne warunki stwarza bezpośrednie
sąsiedztwo obiektów wód powierzchniowych, ujęć wód oraz obszarów ich zasilania,
płytko zalegające zwierciadło wód gruntowych, występowanie słabo izolowanych wód
podziemnych, dobre warunki do migracji zanieczyszczeń w podłoŜu.
Ze względu na lokalne walory wizualne ograniczeniem powinno być występowanie
krajobrazu o duŜej wraŜliwości, w którym lokalizacja inwestycji transportowych,
bardzo rzadko w polskim wydaniu atrakcyjnych wizualnie, spowoduje
niedopuszczalnie duŜy kontrast.
Z uwagi na bezpośrednie zagroŜenie zdrowia i Ŝycia człowieka najpowaŜniejszym
ograniczeniem jest moŜliwość zwiększenia liczby wypadków w wyniku przekraczania
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nowej trasy, naraŜenie na ponadnormatywne natęŜenie hałasu oraz pogorszenie
lokalnej jakości powietrza. W tej ostatniej kwestii naleŜy uwzględnić uwagi dotyczące
niektórych szczególnie groźnych zanieczyszczeń. Pośrednio, przy lokalizacji nowej
trasy konieczne jest uwzględnienie ryzyka przecięcia naturalnych szlaków
przemieszczania się mieszkańców, fragmentację lokalnych społeczności np. poprzez
oddzielenie sąsiadujących osiedli mieszkaniowych, utrudnienie lub ograniczenie
dostępu do obiektów usługowych czy uŜyteczności publicznej – szkół, słuŜby zdrowia
itp.
3.1.2

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
celów zawartych w projekcie Strategii
Sytuacja, gdy nie będą realizowane Ŝadne cele zapisane w projekcie strategii jest
teoretyczna, gdyŜ cele te realizowane są fragmentarycznie takŜe obecnie. PoniŜej
oceniono zatem kierunek postępujących, przewidywanych zmian w środowisku
Warszawy i okolic, jeśli realizacja celów strategii przebiegać będzie w stopniu
niezadawalającym (w stosunku do zakresu teleologicznego oraz chorologicznego).
Ograniczono się przy tym do wskaźników środowiskowych i zdrowotnych pomijając
aspekty jakości Ŝycia w rozumieniu socjalnym i psychologicznym. W szczególności
brak wypełniania celów oznacza miedzy innymi przedłuŜanie się złego stanu w niŜej
wymienionych dziedzinach.
•

Utrzymywanie się systemu komunikacyjnego skierowanego do centrum
miasta bez moŜliwości zbaczania na trasy obwodowe;

•

Ekstensywny rozwój komunikacji zbiorowej;

•

Utrzymywanie się niskiego poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego;

•

Zły stan lub brak sprawnego systemu zarządzania ruchem pasaŜerskim i
towarowym;

•

Nadal zły stan infrastruktury komunikacyjnej (trasy, tabor);

•

Ciągły brak dobrze zorganizowanych węzłów przesiadkowych oraz duŜych
parkingów;

•

Niedoinwestowanie i marginalizacja transportu kolejowego podmiejskiego;

•

Dalszy regres dotyczący planowania przestrzennego.

Brak w najbliŜszym czasie istotnego postępu w zakresie organizacji transportu w
Warszawie doprowadzi do wypełnienia maksymalnie moŜliwym ruchem większości
szlaków komunikacyjnych, praktycznie trwale blokując miasto. Stan taki, jako
permanentny będzie się utrzymywał przez kilka lat, z tendencja do pewnego
ograniczania wynikającego z postępującej degradacji znaczenia stolicy, jako miejsca
lokowania aktywności społecznych i gospodarczych. W zakresie klasycznych
uciąŜliwości środowiskowych nie naleŜy spodziewać się drastycznych przejawów o
charakterze katastrof ekologicznych, gdyŜ miasto ma bardzo korzystną lokalizację
aerosanitarną i niewielką gęstość zabudowy, co umoŜliwia korzystny stopień
rozpraszania zagroŜeń fizycznych i chemicznych. Ponadto nieunikniony proces
kongestii prowadzić będzie do lokalnych redukcji poziomu hałasu.
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Ocenia się, Ŝe jednostkowe, liczone na powierzchnię terenu lub na mieszkańca
miasta poziomy emisji/imisji podstawowych zanieczyszczeń motoryzacyjnych
pomimo wzrostu liczby pojazdów (a takŜe liczby pojazdów w ruchu) będą
statystycznie stabilizować się na obecnym poziomie. Wynika to z rozszerzania się
miasta (administracyjnego) oraz zwiększania liczby mieszkańców. Tak więc
oczekiwanymi wskaźnikami emisyjnymi w okresie prognostycznym (2013) będzie
emisja liczona na km2 powierzchni administracyjnej Warszawy (przyjmuje się
przybliŜoną powierzchnie aglomeracji warszawskiej tzw. bliŜszej na 4 tys. km2,
tabela. nr 4.) oraz emisja liczona na jednego mieszkańca lub stale przebywającego w
Warszawie (przyjmuje się 3 mln mk, tabela nr 5). Obliczeń dokonano aproksymując
zmiany szacowanej emisji w korelacji z liczbą uŜytkowanych w Warszawie pojazdów.
Tabela nr 4
Emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych na jednostkę powierzchni aglomeracji
warszawskiej (w tonach na km2 rocznie). Wartości przybliŜone.
Zanieczyszczenie

Tlenek węgla
Tlenki azotu
Węglowodory
Pył zawieszony PM 10
Pył zawieszony PM 2,5

Stan
wyjściowy
(2000)
1
3
0,4
1
0,3

Stan obecny
(2007)
0,6
4
0,3
1,2
0,5

Prognoza 2013

0,4
3
0,2
1,3
0,6

Tabela nr 5
Emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych na jednego mieszkańca Warszawy (w
kilogramach na mk rocznie). Wartości przybliŜone.
Zanieczyszczenie

Stan
wyjściowy
(2000)
Tlenek węgla
1,2
Tlenki azotu
3,5
Tlenki siarki
0,4
Benzen
0,2
Węglowodory łącznie
0,3
Węglowodory aromatyczne 0,1
Pył zawieszony PM10
1,2
Pył zawieszony PM2,5
0,4

Stan obecny
(2007)
1,0
4
0,3
0,2
0,2
0,1
1,2
0,5

Prognoza 2013

0,8
4
0,1
0,1
0,2
0,1
1,3
0,6

Z powyŜszego wynika, Ŝe Warszawa pozostanie miastem o wysokiej emisji
wszystkich zanieczyszczeń komunikacyjnych, przy czym prawdopodobieństwo
przekroczeń dopuszczalnych norm wzrośnie w stosunku do tlenków azotu oraz pyłu
zawieszonego, zwłaszcza respirabilnego. Nadal będą to jednak przekroczenia
lokalne i krótkookresowe. Spodziewać się naleŜy zaostrzonych norm imisyjnych (w
stosunku do pyłu i węglowodorów) co moŜe skomplikować sytuację. Zrealizowanie
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zadań materialnych i organizacyjnych zapisanych w Strategii spowoduje
wystarczająco duŜe zatrzymanie wzrostu emisji w centrum miasta, co przy stałym
zmniejszaniu się emisji jednostkowej z pojazdów, zagwarantuje utrzymywanie się
sytuacji praktycznie bez przekroczeń norm oraz przyjmowanych w róŜnych
prognozach wartości referencyjnych i granicznych. Będzie tak nawet po kolejnych
podwyŜszeniach standardów jakości powietrza (czwarta dyrektywa dotycząca m.in.
benzenu i pyłu submikronowego PM 2,5). W przypadku PM2,5 wszelkie prognozy
naleŜy traktować szacunkowo, gdyŜ stan zagroŜenia tą frakcją jest w Warszawie
rozpoznany niedostatecznie, a oceny eksperckie wskazują na sytuację niekorzystną.
Trzeba w tym miejscu odnotować, Ŝe w przypadku PM10 zakłada się, Ŝe w
docelowym 2010 roku (Program ochrony środowiska) przekroczenia średnich
dobowych stęŜeń powyŜej 50 µg/m3 nie będą liczniejsze niŜ 7 przypadków w roku.
Wypełnienie tego ostrego zalecenia jest moŜliwe tylko przy wyraźnej przebudowie
systemu transportowego w centrum oraz ograniczeniu innych źródeł pylenia, w tym
drogowego (chodzi np. o częstsze sprzątanie ulic).
W dziedzinie klimatu akustycznego takŜe nie naleŜy oczekiwać poprawy, ale teŜ
znaczącego wzrostu uciąŜliwości. Nastąpi poprawa warunków wzdłuŜ nowych i
modernizowanych tras (poprzez ochronę bierną) oraz pogorszenie na mniejszych
ulicach i drogach, gdzie ruch się będzie wzmagał. Obszar objęty hałasem
ponadnormatywnym wzrośnie pomimo zakładania kolejnych ekranów (obecnie jest
ich w Warszawie około 50 km, a do 2010 długość ich się podwoi).
Zasadniczym zagroŜeniem związanym z nie wypełnianiem celów Strategii będzie
dalsze pogorszenie stanu zdrowotnego mieszkańców. Stan ten jest obecnie
oceniany jako niepokojący. Dobrą charakterystyką jest tu lista przyczyn przypadków
śmiertelnych, na której w ostatnich 10 latach rośnie udział zgonów wywołanych
chorobami nowotworowymi oraz róŜnego rodzaju zatruciami, przy nie malejącym
udziale przyczyn nie rozpoznanych. Oznacza to odmienny i zmierzający w
niepokojącym kierunku obraz z kurczącą się przewagą krąŜeniowych przyczyn
śmierci (uwaŜanych za rodzaj europejskiego standardu wynikającego z określonego
stylu Ŝycia oraz wydłuŜania się samego Ŝycia). Nowotwory oraz ogólnie ujmowane
zatrucia uwaŜane są jako zdecydowanie powiązane ze stanem środowiska, w
szczególności z kompleksami synergicznymi. W warunkach Warszawy taka groźna
toksykologiczna i onkologiczna synergia wiąŜe się z hałasem (praktycznie wyłącznie
transportowym) oraz jakością wody pitnej. Brak uporządkowania ruchu i tym samym
utrzymywanie się wysokiej uciąŜliwości akustycznej na terenach przebywania ludzi,
przy mało realnej poprawie jakości wody do picia, stwarza niebezpieczeństwo
pogłębiania się zagroŜenia zdrowia. Dodatkowym, waŜnym elementem jest tu takŜe
stres miejski, który w znaczącym stopniu wywoływany jest trudnościami
komunikacyjnymi.
W prognozie następstw środowiskowych nie realizowania celów Strategii powinny
być takŜe wymieniane: potęgujący się bezład przestrzenny jako poboczny efekt
braku stanowczych decyzji w zakresie infrastruktury transportowej oraz degradacja
przyrodniczej tkanki Warszawy naraŜonej na nieprzemyślane inwestycje
komunikacyjne prowadzone na zasadzie ruchów doraźnych. Inne elementy
środowiska pozostaną w niewiele zmienionym stanie do obecnego (gleby, klimat,
wody podziemne i powierzchniowe). Ulegnie dalszej stopniowej degradacji krajobraz
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kulturowy, zwłaszcza poza centrum. Jako uzupełnienie i egzemplifikacja oceny zmian
środowiska na obszarze Warszawy pod wpływem przebudowy systemu
transportowego przedstawiono poniŜej uwagi dotyczące stanu środowiska na
obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.
Podsumowując powyŜsze naleŜy stwierdzić, Ŝe realizacja załoŜeń Strategii w postaci
konsekwentnego wdraŜania wariantu zrównowaŜonego spowoduje ograniczenie
wzrostu uciąŜliwości transportowych w centrum miasta, a nawet obniŜenie takich
uciąŜliwości jak imisja gazowa i częściowo pyłowa, hałas oraz kolizje, w tym z
udziałem ludzi. Poza centrum uciąŜliwości będą wyraźnie skoncentrowane wzdłuŜ
głównych szlaków komunikacyjnych. Strategia nie stawia wyraźnych barier dla
rozwoju sieci transportowej na obszarach chronionych. Konieczne jest zachowanie
obecnie funkcjonującego Systemu Przyrodniczego Miasta (SPM), którego
najwaŜniejszym elementem jest Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.
MoŜna mieć obawy, Ŝe obecne gwarancje formalne (np. statuty obszarów
chronionych, studium uwarunkowań oraz Program Ochrony Środowiska) będą
wystarczające w konfrontacji z presją inwestycyjną administracji. TakŜe w Warszawie
obserwujemy tu niepokojące fakty i odnotowujemy kontrowersyjne stanowiska.
Kwestia ochrony tkanki przyrodniczej to nie tylko wypełnienie zobowiązań
wewnętrznych i zewnętrznych oraz spełnienie jednego z podstawowych wymogów
zrównowaŜonego rozwoju, ale takŜe zapewnienie dobrych parametrów
klimatyzacyjnych miasta. Organy realizujące Strategię powinny kwestii tej nadać
wysoką rangę, korzystając choćby z takich narzędzi, jak opracowanie
ekofizjograficzne, rozbudowane o oceny przyrodnicze raporty OOS oraz studia
architektoniczno-krajobrazowe.

3.2 Analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
Trasy drogowe odznaczają się niekorzystnym „zestawem” zagroŜeń fizykochemicznych o potencjalnym oddziaływaniu synergicznym prowadzącym do
degradacji miejsc naraŜonych na ich bliskość. Dlatego praktycznie jedynym
sposobem zadawalającego ograniczenia tych uciąŜliwości jest oddzielenie źródła od
receptorium. Polegać to powinno na manewrach funkcjonalnych: wyprowadzaniu
budynków mieszkalnych i przeznaczonych do dłuŜszego przebywania ludzi na
odległości bezpieczne ekologicznie oraz na ograniczaniu (róŜnymi sposobami)
natęŜenia ruchu na ulicach lokalnych obsługujących zabudowę mieszkalną. Przez
wiele lat nie uda się jednak zrezygnować z niŜszych (gorszych) normatywów
zagroŜeń środowiskowych w sąsiedztwie ruchliwych ulic i tras miejskich oraz
wprowadzania (takŜe w miastach) zabiegów technicznych w rodzaju ekranów, izolacji
ścian i stolarki, itd. W perspektywie naleŜy zabiegi takie uznać za niedostateczne i
generujące powaŜne ograniczenia swobód obywatelskich.
Drugą sferą potencjalnego obniŜania uciąŜliwości transportu jest zmniejszanie
liczebności i agresywności sozotechnicznej źródeł, czyli pojazdów. Mowa o skracaniu
przejazdów, zmniejszaniu ich częstotliwości, rezygnacji z samochodów, zwłaszcza
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osobowych, usprawnieniach technicznych prowadzących do mniejszej emisji spalin,
hałasu oraz pyłu drogowego.
Wreszcie trzecią strefą, równie waŜną jest usprawnienie ruchu metodami
organizacyjno-logistycznymi z udziałem nowoczesnych środków zdalnego
sterowania. Uzyskiwany tą drogą efekt jest równorzędny z wycofaniem z ruchu
kilkunastu procent pojazdów.
W związku z ograniczonym potraktowaniem tego zagadnienia w Strategii,
rozszerzono informacje, zwracając znów uwagę na odniesienia do rozwoju systemu
transportowego Warszawy. Stan ten starano się odnosić do planowanych
największych inwestycji transportowych. Taką będzie z pewnością obwodnica (tzw.
mała, sygnowana obecnie skrótami OW – WOW, ZOW, POW ) Warszawy – pierwsza
i pewnie na długo jedyna.
Pogorszona jakość powietrza na terenie Warszawy zdecydowanie wyróŜnia
aglomerację na tle regionu. Głównym źródłem zanieczyszczenia jest transport
drogowy. Stały wzrost liczby samochodów poruszających się w stolicy sprawia, Ŝe
coraz więcej obszarów miasta naraŜonych jest na oddziaływanie stęŜeń
zanieczyszczeń przekraczających bezpieczne dla zdrowia wartości. Obecnie
wskaźnik motoryzacji indywidualnej w stolicy wynosi ponad 400 samochodów os./tys.
mieszkańców, a uwzględniając takŜe pojazdy cięŜarowe – znacznie więcej. Ponadto,
na skutek przeciąŜenia sieci ulicznej, średnia prędkość poruszania się pojazdów w
centralnych częściach miasta wynosi około 11 km/h i wiąŜe się z parokrotnie wyŜszą
emisją zanieczyszczeń niŜ przy prędkościach rzędu 50 km/h.
Monitoring stanu jakości powietrza na terenie Warszawy w 2007 roku prowadzony
był za pomocą 32 stacji pomiarowych, manualnych lub automatycznych naleŜących
do sieci pomiarowych róŜnego rodzaju – krajowej, regionalnej, wojewódzkiej,
lokalnych zakładów przemysłowych, uczelni. Mimo, Ŝe w okresie 2000–2007 r. liczba
stacji pomiarowych na terenie Warszawy zwiększyła się, ich zagęszczenie wydaje się
być wciąŜ niewystarczające dla przeprowadzenia kompleksowej i dokładnej analizy
stanu jakości powietrza w stolicy.
Z uwagi na zakres Prognozy omówione zostaną wybrane zanieczyszczenia,
szczególnie istotne z punktu widzenia transportu drogowego takie jak: NO2, PM,
ozon, CO, SO2 oraz ołów. Z tych samych względów analiza stanu jakości powietrza
dotyczyć będzie jedynie wybranych fragmentów Warszawy. Punkty pomiarowe, które
uwzględniono w niniejszym rozdziale moŜna podzielić na dwie grupy. Po pierwsze,
były to stacje zlokalizowane na terenie całego miasta w bezpośrednim sąsiedztwie
głównych ciągów komunikacyjnych, pozwalające uzmysłowić znaczenie emisji z
transportu drogowego w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza na terenie Warszawy.
Do stacji tych zaliczają się przede wszystkim stacja w Al. Jerozolimskich i Al.
Niepodległości (tzw. stacje zanieczyszczeń komunikacyjnych). Drugą grupą były
obiekty prowadzące pomiary w miejscach znajdujących się w pobliŜu planowanej
Trasy N-S, na terenie dzielnicy Bemowo, przy ul. Lazurowej, ul. Puszczy Solskiej, ul.
Powstańców Śląskich, ul. Anieli Krzywoń i w dzielnicy Bielany, przy ul.
Kochanowskiego, ul. Tołstoja, ul. Andersena, ul. Szegedyńskiej. Odniesieniem do
oceny stanu jakości powietrza były poziomy stęŜeń określone w Rozporządzeniu

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy

84

Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji (Dz. U. 2002 nr 87 poz. 796). Dopuszczalne wartości stęŜeń
powiększano o margines tolerancji w zaleŜności od roku pomiaru. PoniŜej
przedstawiono analizę wyników przeprowadzonych pomiarów.
W zakresie stęŜeń NO2 na terenie Warszawy w 2004 roku odnotowano
przekroczenia poziomu dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego powiększonego o
zakres tolerancji (52 g/m3) jedynie w stacji zanieczyszczeń komunikacyjnych w Al.
Jerozolimskich. Dobowa zmienność stęŜeń wyraźnie wskazuje na zaleŜność
poziomu NO2 od natęŜenia ruchu. Największe stęŜenia, pojawiają się w godzinach
szczytu porannego tzn. pomiędzy godziną 7 a 10 oraz popołudniowego – między
godziną 18 a 22. Wyraźny spadek poziomu NO2 obserwowany jest w dni wolne od
pracy oraz w czasie wakacji.
Wyniki pomiarów stęŜenia cząstek zawieszonych PM, podobnie jak w przypadku
NO2, wykazują wyraźną korelację z przebiegiem głównych szlaków komunikacyjnych.
W 2004 roku przekroczenie wartości dopuszczalnej średniorocznej (40 µg/m3)
zanotowano w trzech punktach pomiarowych: w Al. Jerozolimskich, Al.
Niepodległości i przy ul. Tołstoja (Bielany). Większość pomiarów cząstek
zawieszonych na terenie Warszawy wykonana została metodą PM10. Obecnie coraz
częściej podkreśla się (United Nations 2002, EEA), Ŝe największe zagroŜenie
stanowią drobne frakcje cząstek zawieszonych, o średnicy poniŜej 2,5 µm lub nawet
0,1 µm. W 2004 roku po raz pierwszy przeprowadzono pomiar PM2,5 w stacji
pomiarowej w Al. Niepodległości. Średnioroczne stęŜenie wyniosło 33 µg/m3,
najwyŜsze 24-godzinne – 125 µg/m3 (WIOŚ 2005). W Polsce dopuszczalne poziomy
stęŜeń drobnych frakcji pyłów PM 2,5 nie zostały do tej pory określone,
przypomnijmy, ze sprawa jest bardzo powaŜna. Korzystając z ustaleń EPA z 1997
roku, zarówno dopuszczalny poziom stęŜenia średniorocznego (15 µg/m3) jak i
maksymalnego 24-godzinnego (65 µg/m3) dla PM2,5 w Al. Niepodległości został
przekroczony. Pomiary stęŜenia cząstek zawieszonych PM10 w powietrzu
przeprowadzone w latach wcześniejszych wykazały przekroczenie dopuszczalnych
poziomów 24-godzinnych określonych ówcześnie na poziomie 65 µg/m3 po
uwzględnieniu marginesu tolerancji, na terenie dzielnic Śródmieście, Wola i Ursynów.
Przekroczenia wyniosły odpowiednio 51 µg/m3 w Al. Jerozolimskich, 40 µg/m3 w
stacji przy SGGW, 16 µg/m3 przy ul. Kruczej i 11 µg/m3 przy ul. śelaznej.
Niepokojąco wysokie zawartości PM10 w powietrzu zdecydowały o uchwaleniu w
2003, a następnie w 2006 roku Programu ochrony powietrza aglomeracji
warszawskiej przewidującego podjęcie konkretnych działań w celu poprawy jakości
powietrza w stolicy. Emisja cząstek stałych w latach 2004-2007 roku na Bemowie
wynosiła przeciętnie 0,9 t/rok/km2, na Bielanach 0,7 t/rok/km2 i była niŜsza niŜ
średnia dla Warszawy, szacowana na poziomie 4,5 t/rok/km2 (dane GUS).
W ostatnich latach na skutek niekorzystnych warunków meteorologicznych
związanych z intensywnym nasłonecznieniem oraz znacznym stęŜeniem w powietrzu
substancji będących przyczyną pojawiania się ozonu troposferycznego (NOx, CO,
lotnych związków organicznych), czyli na skutek wystąpienia smogu
fotochemicznego, w Warszawie, a takŜe innych częściach województwa
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mazowieckiego odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości 8-godzinnych
stęŜeń ozonu w atmosferze. Ich zakres wahał się pomiędzy 150 a 172 µg/m3 przy
dopuszczalnej wartości 120 µg/m3. Są to dane bardzo fragmentaryczne, ze względu
na bardzo rzadką sieć.
Pomiary poziomu ołowiu w pyle zawieszonym PM10 przeprowadzone na terenie
Warszawy w latach 2004 -2007 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych stęŜeń
średniorocznych (0,5 µg/m3). NajwyŜsze wartości zanotowano przy ul. śagańskiej, w
Al.. Niepodległości, ul. Anieli Krzywoń (Bemowo) i ul. śelaznej. Na skutek znacznego
ograniczenia zawartości ołowiu w paliwach, zanieczyszczenie ołowiem pochodzenia
transportowego zostało wyraźnie ograniczone.
W zakresie stęŜeń tlenku węgla największe wartości maksymalnych stęŜeń 8godzinnych (6.148 µg/m3), mieszczące się jednak w granicach normy (10.000 µg/m3)
odnotowano na stacji komunikacyjnej w Al. Niepodległości. Dobowy rozkład stęŜeń
tlenku węgla, podobnie jak w innych zanieczyszczeń pochodzenia transportowego
uzaleŜniony jest od natęŜenia ruchu oraz prędkości, z jaką poruszają się pojazdy.
NajwyŜsze poziomy CO obserwowano w godzinach 8–9 i 16–18, czyli w porze
największego natęŜenia ruchu i najmniejszej średniej prędkości poruszania się
pojazdów (WIOŚ 2005). Lokalnie stęŜenia CO osiągają nawet 100 mg/m3, czyli
1.000% normy.
W zakresie stęŜenia SO2 na terenie Warszawy w ostatnim dziesiecioleciu nie
obserwowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych. NajwyŜsze stęŜenia
wystąpiły w Warszawie przy ul. Puszczy Solskiej (Bemowo), ul. Porajów, ul.
Kondratowicza i na Bielanach (WIOŚ 2005). Podobnie jak w przypadku Pb, wielkość
emisji SO2 ze źródeł komunikacyjnych zmniejsza się na skutek ograniczania
zawartości siarki w paliwach.
Tło zanieczyszczeń NO2 w strefie poza centrum moŜna określić na 16 -20 µg/m3, co
wynosi 40-50% dopuszczalnego stęŜenia średniorocznego (40 µg/m3). Na krańcach
północnych, w sąsiedztwie KPN stwierdza się najniŜszy poziom tła NO2 wynoszący
35% wartości dopuszczalnej. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe powyŜsze dane nie mogą
być traktowane na równi z wynikami pomiarów. Są one jedynie pewnym
uogólnieniem pozwalającym stwierdzić, Ŝe jakość powietrza na niektórych terenach
peryferyjnych jest stosunkowo dobra i nie zmienia się znacząco od lat 90-tych
ubiegłego stulecia. .
Na podstawie powyŜszych danych moŜna zauwaŜyć, Ŝe w Ŝadnym z punktów
pomiarowych nie zostało przekroczone dopuszczalne stęŜenie średnioroczne
określone w Rozporządzeniu i wynoszące odpowiednio 40 µg/m3 dla NO2 i PM10
oraz 20 µg/m3 dla SO2.
Budowa sieci obwodnic, będąca praktycznie nieusuwalnym elementem rozwoju
systemu transportowego Warszawy z całą pewnością wpłynie na zwiększenie
lokalnego stęŜenia zanieczyszczeń powietrza. Będzie to niewątpliwie największa
niekorzystna zmiana wywołana wdroŜeniem Strategii. Największe koncentracje
zanieczyszczeń wystąpią w pasie terenu bezpośrednio sąsiadującym z obwodnicami.
Jego szerokość zaleŜna jest od prognozowanego natęŜenia ruchu i największa
będzie na odcinkach sąsiadujących z duŜymi skrzyŜowaniami gdzie strefa
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przekroczeń dopuszczalnej wartości stęŜeń średniorocznych N02 wykraczać, będzie
od 140 do 200 m poza pas drogowy. Na innych odcinkach przekroczenia
obserwowane będą w odległości od 30 do 80 m od krawędzi drogi, lub nie będą
obserwowane poza pasem drogowym. Oznacza to, Ŝe moŜliwość zagospodarowania
terenów sąsiadujących z systemem obwodnic zostanie ograniczona. W
rzeczywistości, tereny te zostały w duŜej części juŜ zagospodarowane, a
ponadnormatywne stęŜenia zanieczyszczeń stworzą zagroŜenie dla ich
uŜytkowników. W strefie przekroczonych stęŜeń znajdą się osiedla mieszkaniowe,
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny zieleni miejskiej itd. Dokładna prezentacja
poszczególnych kolizji z otoczeniem nie moŜe tu być zamieszczona.
Lokalne pogorszenie jakości powietrza będzie relatywnie najmniejsze na
prostoliniowych odcinkach pomiędzy węzłami, prowadzonych po powierzchni terenu
z uwagi na moŜliwość zapewnienia duŜej płynności ruchu. Newralgicznymi odcinkami
będą natomiast potencjalne miejsca powstawania zatorów takie jak zjazdy i wjazdy w
węzłach czy teŜ miejsca o utrudnionej cyrkulacji powietrza – fragmenty prowadzone
w wykopie lub tunelu (juŜ obecnie są takie przewidziane), w obniŜeniach terenu,
obudowane z dwóch stron ekranami akustycznymi itp. Towarzysząca szlakom
komunikacyjnym intensywna emisja zanieczyszczeń w połączeniu ze szczególnymi
warunkami klimatycznymi panującymi na terenach zabudowanych (występowanie
Miejskiej Wyspy Ciepła, utrudniona wymiana powietrza), stwarza powaŜne
zagroŜenie dla zdrowia mieszkańców.
W szerszym wymiarze – w skali ogólnomiejskiej omawiane oddziaływanie w pewnych
okolicznościach moŜe być pozytywne. Trudno jednak dziś ocenić, jakie potoki ruchu
będą zmniejszone po zamknięciu systemu obwodnic. Jak wspomniano, rozbudowa
sieci drogowej nie moŜe być sposobem przeciwdziałania negatywnym skutkom
nadmiernego transportu drogowego. Jeśli nie towarzyszą jej środki ograniczające
poruszanie się pojazdów na terenie miasta prowadzi ona do wytworzenia dodatkowej
przestrzeni dostępnej dla pojazdów, która zostaje szybko zapełniona przez
uŜytkowników dróg. W takim kontekście budowa systemu obwodowego moŜe
pośrednio przyczynić się do poprawy jakości powietrza w centrum Warszawy jedynie
pod warunkiem zastosowania innych instrumentów polityki transportowej
ukierunkowanych na ograniczenie korzystania z samochodu na terenie miasta.
Na terenie Warszawy przewaŜają wiatry o układzie równoleŜnikowym z kierunków
zachodnich. Według pomiarów przeprowadzonych w stacji IMGW na Okęciu w roku
2002 dominującym kierunkiem był kierunek zachodni i północno-zachodni, które
razem stanowiły około 20% wszystkich wiatrów w stolicy (Uzasadnienie do Programu
ochrony
Powietrza
dla
aglomeracji
warszawskiej
2003
http://www.mazowsze.uw.gov.pl/news.php?id=4687). Największy udział, około 20%,
stanowił wiatr o prędkości 3 m/s. Dwukrotnie mniej zanotowano przypadków ciszy i
wiatrów o prędkości mniejszej niŜ 1m/s. Wiatry o prędkości większej niŜ 5 km/h
stanowiły około 34% i najczęściej pochodziły z kierunku zachodniego, najrzadziej z
kierunków południowych i południowo wschodnich. Na terenie aglomeracji,
zwłaszcza na obszarach dzielnic centralnych – Mokotowa, Śródmieścia, Woli i Pragi
obserwuje się charakterystyczne dla duŜych ośrodków miejskich osłabienie prędkości
wiatru. W rezultacie, na znacznych obszarach miasta, wymiana powietrza jest
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utrudniona, co
zanieczyszczeń.

sprzyja

występowaniu

niebezpiecznie

wysokich

stęŜeń

Warszawa ma stosunkowo dobre warunki aerosanitarne dzięki skutecznemu
przewietrzaniu, przede wszystkim z powodu ciągłości szerokiej doliny Wisły oraz
łatwej penetracji z zachodu powietrza znad Puszczy Kampinoskiej. W tych
warunkach najgorsze połoŜenie mają nie dzielnice centralne, ale połoŜone z dala od
stref przewietrzania (np. Włochy, Ursus, Targówek). Strategia transportowa musi
zakładać utrzymanie aerosanitarnych walorów miasta i zachowanie ciągów (klinów)
napowietrzających łączących zielone peryferia z dzielnicami centralnymi.
Objawy zatęŜania zanieczyszczeń komunikacyjnych wzdłuŜ tras dojazdowych do
centrum, generowane zwłaszcza podczas długotrwałej kongestii są obserwowane w
coraz większej liczbie miejsc. Ich usuniecie jest priorytetem, ale wymaga budowy tras
odciąŜających.
Generalna tendencja przekształceń klimatycznych w duŜym mieście epoki
globalnego ocieplenia to wzmacnianie się miejskiej wyspy ciepła. MoŜe to prowadzić
do zwiększenia się uciąŜliwości aerosanitanych poprzez wytwarzanie się warunków
sprzyjających generowaniu smogu fotochemicznego. Obserwuje się oznaki
rozszerzania się warszawskiej wyspy ciepła na dotychczas rzadko obejmowane nią
dzielnice oraz tworzenie się lokalnych ogniw cyrkulacji miejskiej nad obszarem
zabudowanym nie powiązanym z centralnymi dzielnicami. Aspekt ten naleŜy brać
pod uwagę przy planowaniu urbanistycznym, ale system transportowy ma na ten
stan wpływ drugorzędny.
Ruch powietrza w Warszawie zapewnia system korytarzy i klinów (pasm)
napowietrzających. Głównym korytarzem napowietrzającym jest koryto Wisły,
najwaŜniejszymi zaś klinami zlokalizowane na obrzeŜach miasta: klin bemowski,
kolejowy zachodni, Al. Jerozolimskich, mokotowski, podskarpowy, kolejowy
wschodni, bródnowski i wilanowski. Ich dokładne rozmieszczenie przedstawia mapa.
Pasma napowietrzające są wolnym od zabudowy, świadomie zaprojektowanym w
celu poprawy warunków klimatycznych elementem struktury urbanistycznej miasta.
Podstawową funkcją klinów jest wprowadzanie czystego powietrza z terenów
otaczających aglomerację, dynamizowanie przepływu powietrza na terenie miasta
oraz rozcieńczanie zanieczyszczeń.
Rola poszczególnych obszarów w wymianie powietrza na terenie Warszawy nie jest
jednakowa. Największą efektywnością wynoszącą 85% cechuje się klin kolejowy
zachodni oraz wilanowski. Szczególne znaczenie ma klin bemowski, biegnący od
zachodniej granicy dzielnicy Bemowo, po granicy z dzielnicą Bielany i wcinający się
w głąb tkanki miejskiej w kierunku południowo-wschodnim, docierając aŜ do rejonów
Młynowa i Muranowa. Klin, tworzą tereny otwarte lotniska Bemowo, tereny wokół
Fortu Bema, Lasek na Kole i cmentarz Powązkowski. Na przedłuŜeniu klina
bemowskiego, poza granicami miasta, znajduje się kompleks leśny Puszczy
Kampinoskiej i to właśnie znad tego obszaru napływają nad Warszawę masy
świeŜego, wilgotniejszego powietrza. Efektywność działania klina bemowskiego
oszacowana została na 60%. Będzie on na znacznym odcinku przecięty przez
obwodnicę. Projektowana Trasa N-S przecina klin napowietrzający na odcinku o
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długości około 1.100 m. W ostatnich latach w Warszawie w związku ze stale
wzrastającą presją inwestycyjną wiele z klinów napowietrzających jest
zabudowywanych, co znacznie obniŜa efektywność ich funkcjonowania. Za przykład
posłuŜyć moŜe choćby obszar Wyględowa, będący fragmentem mokotowskiego klina
napowietrzającego ciągnącego się znad obszaru Lotniska Okęcie, aŜ po tereny
Parku Pola Mokotowskie, gdzie kilka lat temu powstało duŜe osiedle mieszkaniowe.
Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, w strefie klinów napowietrzających wprowadza się „zakaz
lokalizowania urządzeń i instalacji naleŜących do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko i wymagających sporządzania raportu oddziaływania na
środowisko, poza przedsięwzięciami infrastrukturalnymi słuŜącymi poprawie stanu
środowiska
i
obsłudze
mieszkańców,
pod
warunkiem
zastosowania
najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia ochrony środowiska i ochrony
przyrody”.
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Schemat nr 5. Rozmieszczenie
Warszawy

głównych

elementów

systemu

przyrodniczego

1
2
3
4

1234-

obszary z dominującą funkcją przyrodniczą
obszary z dominująca funkcją hydrologiczną
obszary z dominująca funkcją klimatyczną (korytarze i kliny nawietrzające)
Skarpa Warszawska

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (...), Warszawa 2006
http://www.um.warszawa.pl/wydarzenia/studium/tekststudium/05_uwarunkowania_rozdzial_
V.pdf

Oddziaływanie nowych tras drogowych na warunki cyrkulacji powietrza występować
będzie równieŜ w skali lokalnej, w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, gdzie
istnieje prawdopodobieństwo wytworzenia się tzw. efektu tunelowego. Z uwagi na
liniowy charakter i szerokość rzędu kilkudziesięciu metrów szlaki komunikacyjne stają
się często drogą przemieszczania się mas powietrza. Wzrost prędkości wiatru z
jednej strony wpływa na rozcieńczanie zanieczyszczeń w bezpośrednim otoczeniu
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drogi, z drugiej, powoduje ich wyniesienie na tereny dalej połoŜone. Największe
nasilenie efektu tunelowego obserwuje się przy usytuowaniu drogi zgodnie z
dominującym kierunkiem wiatru. Spodziewać się zatem naleŜy bardzo róŜnych
efektów w róŜnych rejonach Warszawy.
W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem podstawowym działaniem
jest ograniczenie ruchu pojazdów. W sytuacji lokalizacji nowych inwestycji drogowych
na terenie o małej presji komunikacyjnej wzrost natęŜenia ruchu jest nieunikniony.
Znalezienie środków łagodzących negatywne oddziaływanie na poziomie samej
inwestycji jest natomiast dość ograniczone. Jednym z moŜliwych działań jest
wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej. Rozwiązanie takie zastosować naleŜałoby
zwłaszcza w rejonie osiedli mieszkaniowych, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i
wszystkich innych związanych z częstym pobytem ludzi oraz wzdłuŜ całej obwodnicy
i dróg skojarzonych, w celu odgrodzenia ciągów pieszych i rowerowych od pasa
ruchu. Zastosowane gatunki powinny być odporne na wysokie koncentracje
zanieczyszczeń, suszę, charakteryzować się duŜym przyrostem rocznym i tworzyć
zwartą masę. O skuteczności pasów zieleni izolacyjnej decyduje w duŜej mierze
odpowiedni dobór gatunków, ich rozmieszczenie oraz właściwa pielęgnacja. Te
wydawałoby się oczywiste warunki nie zawsze są spełniane. Przykładem na terenie
Warszawy moŜe być lewobrzeŜny odcinek Trasy Siekierkowskiej, wzdłuŜ której, po
kilku latach od wybudowania, stan zieleni towarzyszącej pasowi drogowemu, jest
bardzo zły i wątpliwym jest, czy spełnia on jakiekolwiek funkcje ochronne. Ponadto,
zieleń towarzysząca oprócz ograniczania rozchodzenia się zanieczyszczeń wpływa
pozytywnie na odbiór społeczny uciąŜliwej inwestycji oraz na jej lepsze
wkomponowanie w otaczający krajobraz, co w przypadku bardzo niewielkiej
społecznej akceptacji obwodnic odgrywać moŜe kluczową rolę.
Tereny zielone pełnią na obszarach zurbanizowanych niezwykle istotną funkcję
społeczną i ekologiczną. Wpływają na poprawę warunków aerosanitarnych,
minimalizują uciąŜliwości związane z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza,
wpływają na regulację systemu obiegu wody. Tereny zielone w Warszawie występują
w róŜnej formie: jako tereny leśne, zieleni urządzonej (parki, skwery, ogrody
dydaktyczne, zieleń cmentarna, ogrody działkowe, zieleń osiedlowa, zieleń
towarzysząca zabytkowym fortyfikacjom, zieleń przyuliczna) oraz jako tereny zieleni
naturalnej np. łęgi wzdłuŜ koryta Wisły. Ich rozmieszczenie przedstawia
schematyczna mapa.
Tereny leśne zajmują około 14% powierzchni miasta i zlokalizowane są na jego
obrzeŜach głównie w części południowo-wschodniej i północno zachodniej.
Kompleksy leśne Warszawy często łączą się z większymi strukturami przyrodniczymi
m.in. Puszczą Kampinoską, Lasami Legionowskimi, Puszczą Słupecką pełniąc rolę
korytarzy ekologicznych lub stref buforowych.
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Schemat nr 6. Rozmieszczenie terenów zieleni na obszarze Warszawy

1
2
3
4
5

12345-

Lasy i zieleń nadwodna
Parki, skwery i ogrody dydaktyczne
Zieleń towarzysząca fortyfikacjom
Ogrody działkowe
Zieleń cmentarna

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2006
http://www.um.warszawa.pl/wydarzenia/studium/tekststudium/05_uwarunkowania_rozdzial_
V.pdf
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Tabela nr 6. Udział poszczególnych form zieleni urządzonej na terenie Warszawy:

Źródło: Program ochrony środowiska miasta stołecznego Warszawy. Anna Pasieczna,
Paulina Kostrz-Sikora, Anita Witkowska, Stanisław Wołkowicz Przegląd Geologiczny, vol. 53,
nr 10/1, 2005 http://www.pgi.gov.pl/pdf/pg_2005_10_1_22.pdf, www.bip.Warszawa.pl

Rozmieszczenie terenów zieleni urządzonej w Warszawie nie jest równomierne.
Większość obiektów ogólnodostępnych typu parków czy skwerów znajduje się w
dzielnicach centralnych. W peryferyjnych częściach miasta np. w dzielnicach
Bemowo, Białołęka, Ursus, ich ilość jest niewystarczająca, zwłaszcza w sytuacji
intensywnego rozwoju mieszkalnictwa na tych obszarach.
Obwodnice, z konieczności zderzają się z obiektami zieleni róŜniącymi się
wielkością, strukturą szaty roślinnej, światem zwierzęcym, funkcją oraz stopniem
przekształcenia antropogenicznego, a co za tym idzie wartością przyrodniczą.
Razem współtworzą one system przyrodniczy miasta i są niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania aglomeracji. Praktycznie nie moŜna tego uniknąć.
Jedynym sensownym zaleceniem jest zastosowanie zasady kompensacji
przyrodniczej, przy czym wprowadzenie jej jest utrudnione w sytuacji braku
zatwierdzonych planów przestrzennego zagospodarowania. Istniejące Studium
uwarunkowań i kierunków rozwoju nie jest dokumentem umoŜliwiającym
wyprowadzanie decyzji w tej kwestii.
Lokalizacja dróg ekspresowych nastąpi na trasie intensywnych migracji zwierząt
stwarzając powaŜne zagroŜenie zarówno dla nich jak i dla uŜytkowników dróg.
Rozwiązaniem minimalizującym tego rodzaju kolizje, zwłaszcza w ciągach korytarzy
ekologicznych jest zastosowanie przepustów/przejść dla zwierząt nad lub pod drogą
o szerokości około 100 m. Przejścia dla zwierząt nad autostradami i trasami
szybkiego ruchu wykorzystywane są głównie przez zwierzęta średnie i duŜe. Dla
mniejszych zwierząt wykonuje się zwykle przepusty pod trasą. Oba rozwiązania
stosowane są powszechnie w krajach europejskich. W Polsce, według danych
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obecnie funkcjonuje 16 tzw.
zielonych mostów dla zwierząt. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe aby przejście dobrze
spełniało swoją funkcję musi zostać odpowiednio zlokalizowane i zaprojektowane.
Wybór miejsca budowy przejścia dla zwierząt powinny poprzedzić dokładne analizy
funkcjonowania danego ekosystemu obejmujące, między innymi, identyfikację składu
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gatunkowego migrującej fauny, występującej roślinności, dokładne określenie tras i
pory migracji zwierząt itd. Wszystkie te informacje powinny zostać uwzględnione przy
projektowaniu warszawskich obwodnic, które w paru miejscach będą przekraczały
szlaki migracyjne fauny.
Reasumując, naleŜy stwierdzić, Ŝe wpływ systemu obwodnic warszawskich na tereny
zielone obejmie:
•

Pogorszenie warunków siedliskowych;

•

Fragmentację ekosystemów;

•

Zajęcie powierzchni terenów zielonych.

Jednocześnie budowa tras moŜe przyczynić się do:
•

Zwiększenia powierzchni ogólnodostępnych terenów zielonych;

•

Rozwiązania społecznego problemu ogródków działkowych w centralnych
częściach miasta;

•

Poprawy stanu i funkcjonalności istniejących terenów zielonych przez ich
uporządkowanie i rewitalizację.

W sumie obwodnica zajmie ponad 30 ha terenów zielonych, ale w strefie jej wpływów
pośrednich znajdzie się zdecydowanie większy obszar.
MoŜliwość wyeliminowania kolizji z terenami zielonymi sprowadza się głównie do
korekty przebiegu inwestycji, tak, aby jak najmniejsza ich powierzchnia znalazła się w
korytarzu drogi. W przypadku obwodnic moŜliwość zmiany przebiegu jest bardzo
ograniczona z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu. W takiej sytuacji,
pewną rekompensatą za poniesione straty moŜe być utworzenie kompleksów zieleni
o powierzchni i charakterze zbliŜonych do obszarów zajętych przez drogi w innych
miejscach, staranne zaprojektowanie i wykonanie terenów zieleni izolacyjnej i
rekreacyjnej słuŜących społeczności lokalnej.
Analizując stosunki wodne naleŜy przypomnieć, Ŝe Wisła, będąca głównym ciekiem
powierzchniowym na terenie Warszawy jest jednym z najwaŜniejszych korytarzy
ekologicznych w skali europejskiej. Koryto rzeki w miejscu przejścia przez Warszawę
uregulowane jest na niewielkim odcinku po stronie lewobrzeŜnego centrum miasta. Z
uwagi na naturalny charakter pozostałej jego części, rolę Wisły jako korytarza
ekologicznego udało się zachować mimo bliskości duŜej aglomeracji. Stan czystości
wody w rzece na wysokości przejścia przez Warszawę oceniany jest jako
pozaklasowy. Na terenie stolicy występuje ponadto sieć drobnych cieków i
zbiorników wodnych, zarówno pochodzenia naturalnego jak i sztucznych. Do
najwaŜniejszych obiektów sieci hydrograficznej, oprócz Wisły, naleŜą cieki naturalne:
rzeka Wilanówka, skanalizowane: Potok SłuŜewiecki, Kanał Konotopa, Kanał
Jeziorki, Potok Bielański, Rudawka i Długa, oraz sztuczne: Kanał śerański, Kanał
Czerniakowski, kanał Henrykowski, Kanał Gocławski, Kanał Nowe Ujście, okresowo
prowadzący wodę kanał Siekierkowski i Kanał Młociński. Główne zbiorniki wodne
stolicy to przede wszystkim naturalne starorzecza Wisły (np. Jez. Czerniakowskie)
oraz liczne glinianki, stawy, fosy itd. pochodzenia antropogenicznego.
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Jest wysoce prawdopodobne, Ŝe Wisła pozostanie w obrębie Warszawy rzeką
quasinaturalną z wyłącznie bierna ochroną przeciwpowodziową. Będzie chroniona w
ramach sieci obszarów NATURA 2000 wraz z całym międzywałem. Stawia to
określone wyzwania przed rozwojem sieci transportowej Warszawy:
•
Wyklucza się rozwój transportu wodnego o istotnym znaczeniu przewozowym;
•
Międzywale oraz sąsiedztwo tarasu zalewowego są nieprzydatne, jako tereny
transportowe, nie ma takŜe szans na zabudowę bulwarową oraz tzw. mosty miejskie;
•
Liczba przepraw mostowych przez Wisłę będzie ograniczona;
•
Mosty na Wiśle powinny mieć uniwersalny charakter (z transportem
szynowym), będą to przede wszystkim konstrukcje jednoprzęsłowe o dalekich od
rzeki wylotach;
•
Bezpieczeństwo utrzymania łączności obu części miasta wymusi w przyszłości
budowę tunelu pod Wisłą.
Rozbudowywany system transportowy będzie w róŜnych miejscach przecinał sieć
hydrograficzną w tym takŜe Wisłę i jej dolinę. W sąsiedztwie znajdą się nieliczne
zbiorniki wód powierzchniowych, z których najistotniejsze wydają się być
charakterystyczne dla obrzeŜy fosy.
Główny poziom uŜytkowy wód podziemnych w Warszawie jest pochodzenia
czwartorzędowego. Charakteryzuje się on zróŜnicowaną miąŜszością oraz róŜnym
stopniem izolacji od warstw powierzchniowych. Jakość wód poziomu, na skutek
wzrastającej antropopresji stopniowo się pogarsza, a cała prawobrzeŜna i
południowo-wschodni fragment lewobrzeŜnej części miasta wyznaczone są jako
obszar szczególnej jego ochrony Warszawa korzysta równieŜ z zasobów wodnych
oligoceńskiego poziomu trzeciorzędowego, dobrze zabezpieczanego przed
wpływami zewnętrznymi przez nadległe warstwy nieprzepuszczalne.
Wzrost udziału powierzchni zabudowanych i towarzyszących im innych powierzchni
nieprzepuszczalnych ogranicza moŜliwość infiltracji wód opadowych do gruntu
pogłębiając jego osuszanie. Najsilniejsze obniŜenie zwierciadła wód gruntowych, w
strefie obwodnicy ocenia się na poniŜej 10 m ppt. DuŜy udział powierzchni
nieprzepuszczalnych, z których wody odprowadzane są sztucznie za pomocą sieci
kanalizacyjnej do końcowego odbiornika, nie uwzględniając naturalnych kierunków
spływu wód w zlewni są jedną z cech charakterystycznych środowiska duŜych
aglomeracji. W rezultacie, na terenie miasta zaburzony zostaje naturalny układ
zlewni, a jego miejsce zajmuje sztuczny, wyznaczony w pewnym sensie zasięgiem
sieci kanalizacyjnej.
Kotlina Warszawska jest jednym z największych i najcenniejszych zbiorników wód
wgłębnych utrzymujących się w warunkach niecki subartezyjskiej z dobrą izolacją
partiami glin plejstoceńskich. UmoŜliwia to bezpieczne inwestowanie nad tym
zbiornikiem, oczywiście z zachowaniem zasad ochrony hydrogeochemicznej.
Natomiast lokalne ujęcia wód wraz ze strefą bezpośredniej ochrony nie mogą być
naruszane inwestycjami liniowymi i innymi. Generalnie nie ma konfliktu pomiędzy
rozwojem sieci transportowej Warszawy a ochroną zasobów wodnych.
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Zanieczyszczenie środowiska wodnego w wyniku budowy i eksploatacji inwestycji
drogowych następuje zwykle przez przenikanie do gruntu lub bezpośrednio do wód
powierzchniowych
odcieków
z
drogi
zawierających
róŜnego
rodzaju
zanieczyszczenia – oleje, benzynę, substancje uŜywane do utrzymania drogi zimą,
metale cięŜkie, substancje pochodzące ze ścierania opon i nawierzchni drogi itd. Z
drugiej strony, inwestycje drogowe z uwagi na duŜy udział powierzchni
nieprzepuszczalnych, towarzyszące im miejscowe odwodnienia powodują
przyspieszenie obiegu wody w środowisku. Ze względu na charakter utworów
powierzchniowych, Warszawa jest tu dobrym przykładem.
Charakter oddziaływania na środowisko, w przypadku wód podziemnych jak i
powierzchniowych nie jest jednakowy na całym przebiegu, i w duŜej mierze zaleŜy od
sposobu organizacji gospodarki wodno-ściekowej. Wody z powierzchni
utwardzonych znajdujących się w obrębie pasa drogowego odprowadzane mogą być
do systemu kanalizacji miejskiej lub być kierowane do gruntu. Generalnie nowe drogi
szybkiego ruchu będą posiadały sprawne i zdecydowanie lepsze od
dotychczasowych systemy sanitacji wód.
NaleŜy wspomnieć, Ŝe w Warszawie lewobrzeŜnej, gdzie ścieki drogowe będą
przyjmowane przez kanalizację ogólnospławną, nastąpi bezpośredni zrzut tych
zanieczyszczeń do Wisły. Oznacza to, Ŝe w sytuacji braku oczyszczalni obsługującej
lewobrzeŜną cześć Warszawy, ścieki pochodzące z nowej trasy powodować będą
wzrost zanieczyszczenia swojego końcowego odbiornika – Wisły.
Skanalizowanie trasy ogranicza ryzyko zanieczyszczenia środowiska wód
podziemnych substancjami pochodzącymi z jezdni, nie eliminując go jednak
całkowicie. Pewna część zanieczyszczeń moŜe bowiem przedostawać się na tereny
przylegające do pasa drogowego na skutek rozbryzgiwania opadów przez
poruszające się pojazdy. Przy stosunkowo głęboko występującym zwierciadle wód
gruntowych przenikanie do wód podziemnych ścieków w trakcie eksploatacji jest
utrudnione. Istotne zagroŜenie wystąpić moŜe natomiast na etapie budowy na
odcinkach prowadzonych w zagłębieniu, gdzie odległość miejsca prowadzonych
robót od zwierciadła wód gruntowych będzie mała.
Po wybudowaniu obwodnicy znaczna część terenów zostanie uszczelniona, a wody
opadowe odprowadzane będą siecią kanalizacyjną do Wisły. Powierzchnie te
wyłączone zostaną z naturalnego systemu zasilania wód gruntowych. W rezultacie,
budowa obwodnicy przyczyni się do dalszego obniŜania poziomu wód gruntowych.
Ocenia się, Ŝe roczny deficyt w zasilaniu wód podziemnych na odcinku
skanalizowanym wynosić będzie co najmniej 100.000 m3.
Gleby występujące na terenie Warszawy w duŜej mierze zostały przekształcone,
zarówno fizycznie, jak i chemicznie. Gleby o cechach naturalnych zachowały się
głównie na terenach rolniczych i leśnych. Najsilniej zmienione gleby występują w
centralnych częściach miasta, w dzielnicy Śródmieście, na terenie Starego Miasta,
Muranowa, a takŜe na obszarze terenów zieleni urządzonej zlokalizowanych w
centrum. Do najistotniejszych zagroŜeń gleb w Warszawie zalicza się
zanieczyszczenie metalami cięŜkimi, głównie ołowiem, cynkiem, miedzią i chromem,
alkalizację, wzrost stęŜenia chlorków pochodzących ze środków zimowego
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utrzymania dróg, a takŜe przesuszenie. Największe skaŜenie gleb występuje w
dzielnicy Śródmieście i na Pradze i spowodowane jest przede wszystkim duŜym
natęŜeniem ruchu oraz obecnością dawnych zakładów przemysłowych.
Wpływ sieci dróg obwodnicowych obejmować będzie głównie usunięcie warstwy
gleby w korytarzu inwestycji oraz na zanieczyszczeniu gleb w bezpośrednim
sąsiedztwie pasa ruchu przez substancje emitowane w trakcie eksploatacji obiektu.
Ocenia się, Ŝe zasięg strefy gleb naraŜonych na znaczne zanieczyszczenie wynosić
będzie około 40–50 m od krawędzi drogi. Pośrednim skutkiem zanieczyszczenia
pokrywy glebowej będzie pogorszenie warunków siedliskowych w pobliŜu trasy, które
wpłynie na osłabienie kondycji roślin, zwłaszcza gatunków mniej odpornych. W
miejscu przejścia przez tereny ogródków działkowych uniemoŜliwi ich dalsze
wykorzystywanie na cele uprawne, nie wykluczy natomiast innych form ich
uŜytkowania.
W Warszawie dominują typowe dla terenów zurbanizowanych typy krajobrazu:
krajobraz podmiejski oraz krajobraz wielkomiejski terenów mieszkaniowych,
handlowych i przemysłowych. Na skutek Ŝywiołowego, niekontrolowanego rozwoju
miasta w jego granicach znalazły się połoŜone niegdyś na obrzeŜach tereny
produkcji rolnej o charakterystycznej dla nich fizjonomii, jak na przykład uprawiane
jeszcze parę lat temu pola w rejonie Łuku Siekierkowskiego, Wólki Węglowej czy teŜ
wspomniane juŜ kompleksy ogródków działkowych.
Obwodnice Warszawy z uwagi na swoje rozmiary i w pełni antropogeniczny
charakter będą elementem obcym w krajobrazie, powodującym zaburzenie jego
kompozycji. Wpływ zaznaczy się dwojako: jako dominanty krajobrazowej oraz jako
obiektu powodującego fragmentację wizualną obszaru.
Dominantami układu przestrzennego są wszelkiego rodzaju obiekty wyraźnie
wyróŜniające się przestrzennie, takie jak wysokie budynki, wieŜe, place, zespoły
usługowe, kompleksy parkowe czy pojedyncze grupy drzew (Gzell, KierczyńskaKrólikowska, 2003). W przypadku tras szybkiego ruchu fragmentami dominującymi
są w szczególności odcinki poprowadzone na estakadach czy wielopoziomowe
węzły. Jest ich przewidzianych kilkadziesiąt. Większość z odcinków przebiegać
będzie w krajobrazie zurbanizowanym o niewielkich walorach wizualnych. Są jednak
wyjątki, jak np. estakada w rejonie ul. Trenów, gdzie obwodnica przebiegać będzie
wśród łąkowych terenów otwartych na przedpolu KPN. Lokalizacja drogi ekspresowej
w krajobrazie łagodnym, bez elementów szczególnie wyróŜniających się zakłóci jego
harmonię i zdominuje otoczenie.
ZagroŜenie polegające na fragmentacji jednostek spójnych pod względem wizualnym
jest na ogół stosunkowo małe. Korytarz obwodnicowy przecina obszary o
niejednolitym krajobrazie. W sytuacji, gdy są to obszary techniczno-przemysłowe o
niewielkiej wartości wizualnej, jak na przykład w rejonie przejścia na tyłach Huty
ArcelorMittal negatywny wpływ jest niewielki, a być moŜe nawet nowy obiekt nada
istniejącym terenom wyrazistości. Inaczej sytuacja przedstawia się wzdłuŜ
południowej części obwodnicy, w miejscu jej przejścia przez tereny otwarte i dolinę
Wisły, gdzie przecięte są jednostki o wysokich walorach przyrodniczych.
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Niezwykle waŜne są problemy ochrony akustycznej. Jak wynika z planu
akustycznego Warszawy aktualne natęŜenie dźwięku w rejonach projektowanych
obwodnic nie przekracza 50 dB. Szacuje się, Ŝe po realizacji wzrośnie ono o około
6 dB. Jest to wzrost znaczący, ale i tak zasadnicze znaczenie będzie miało
zastosowanie róŜnych sposobów ochrony akustycznej w sąsiedztwie terenów
zamieszkałych.
Warszawa jest miastem, w którym poziom natęŜenia hałasu oraz odsetek
mieszkańców naraŜonych na jego ponadnormatywne oddziaływanie stale rośnie. Za
złą jakość środowiska akustycznego odpowiedzialny jest na pierwszym miejscu hałas
komunikacyjny. Najbardziej niekorzystne warunki panują w centralnej części miasta
oraz wzdłuŜ głównych ciągów komunikacyjnych: Trasy Armii Krajowej, ul.
Mickiewicza, ul. Okopowej, ul. Wolskiej, Al. Solidarności, ul. Marszałkowskiej, ul.
Radzymińskiej, ul. Targowej, ul. Grochowskiej, Al. Jerozolimskich, Trasy
Łazienkowskiej, Al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Puławskiej, ul. Grójeckiej, Al.
Krakowskiej, ul. Modlińskiej. PoniŜsza mapa przedstawia rozkład natęŜenia hałasu
drogowego na terenie miasta. Podano wartości przeciętne natęŜenia hałasu w
decybelach.
Przekroczenie dopuszczalnych wartości natęŜenia dźwięku określonych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. Nr 178 poz. 1841
odnotowano na 80% dróg krajowych i wojewódzkich. Winny jest temu fakt, Ŝe sieć
uliczna Warszawy nie jest przystosowana do przenoszenia obciąŜeń powodowanych
ruchem pojazdów cięŜarowych, ani do przenoszenia występujących aktualnie liczby
pojazdów. Stan 30% sieci ulicznej w Warszawie określany jest jako zły, a jedynie
nieco ponad 12% sieci ulic w Warszawie nie wymaga naprawy. Stale wzrastająca
liczba pojazdów, duŜy udział ruchu cięŜarowego, brak systemu obwodnic sprawia, Ŝe
główne potoki ruchu przenoszone są przez centralne obszary miasta, siecią ulic o
niewystarczającej przepustowości, bez zabezpieczeń akustycznych. Związane z tym
rosnące zatłoczenie i coraz mniejsza płynność jazdy powodują z kolei coraz większą
emisję hałasu.
Pewne wyobraŜenie o uciąŜliwości hałasu komunikacyjnego na terenie Warszawy
dają pomiary wykonane w 2005 roku przez Wojewódzki inspektorat Ochrony
Środowiska w wybranych punktach stolicy. NatęŜenia hałasu zmierzono na
wysokości 4 metrów. Niepewność równowaŜnego poziomu dźwięku LA eq mieściła
się w granicach 1dB.
Zmierzone wielkości we wszystkich przypadkach przekroczyły dopuszczalne normy
określone we wspomnianym juŜ Rozporządzeniu Ministra Środowiska.
Prowadzone w ostatnich latach badania hałasu drogowego na terenie Warszawy
miały na celu identyfikację obszarów szczególnego zagroŜenia, tzn. takich, gdzie
poziom dźwięku przy fasadzie budynku przekracza 70 dB. Widoczne są one na
załączonej „Mapie akustycznej Warszawy". Wyniki tych badań pozwoliły takŜe na
oszacowanie liczby mieszkańców stolicy zagroŜonych hałasem komunikacyjnym.
Szacunki te widoczne są w poniŜszej tabeli.
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Schemat nr 7. Stan środowiska akustycznego na terenie Warszawy
45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania..., Warszawa 2006
http://www.um.warszawa.pl/wydarzenia/studium/tekststudium/05_uwarunkowania_rozdzial_
V.pdf

Oznaczają one, Ŝe duŜa część populacji Warszawy naraŜona jest na wysokie
poziomy dźwięku, które mogą powodować złe samopoczucie, a w skrajnych
przypadkach nawet pewne komplikacje zdrowotne. Zapobieganie rozprzestrzenianiu
się hałasu w warunkach gęstej zabudowy miejskiej jest bardzo trudne, dlatego juŜ
podczas projektowania budynków naleŜy mieć na względzie kwestię jego
ograniczania.
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Tabela nr 7. Pomiary hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach Warszawy w
2005 roku

Punkt
pomiarowy

Data
pomiaru

ul. Połczyńska na
17-05wysokości
ul.
2005
Lazurowej
ul. Modlińska na
14-04wysokości
ul.
2005
Obrazkowej
ul. Puławska na
21-04wysokości
2005
Wyścigów

Odległość Pora dnia
od
pasa
NatęŜenie
LAeq
ruchu
ruchu
[dB]
[m]
[poj/h]

Pora nocy
LAeq
[dB]

NatęŜenie
ruchu
[poj/h]

2

74,6

2449

72,4

730

17,5

70,9

2449

68,3

730

2

73,6

3777

70,8

767

50

62,9

3777

60,1

767

2

76,3

6284

70,4

1035

20

68,3

6284

62,2

1035

Na podstawie: WIOŚ Wyniki pomiarów hałasu
http://www.wios.warszawa.pl/pliki/halas2005.doc

komunikacyjnego

w

2005

roku,

Tabela nr 8. Rozkład zagroŜeń, wyraŜonych równowaŜnym poziomem dźwięku,
występujących w Warszawie.
Wyszczególnienie

Rozkład zagroŜeń

Klasa zagroŜenia [dB]

50-55

55-60

60-65

65-70

>70

% zagroŜonych mieszkańców 25%

34%

17%

9%

5%

Niepewność oszacowania

±7%

±5%

± 2,5 %

±1%

±7%

Szacuje się, Ŝe na zasadniczej części obwodnic Warszawy, przy natęŜeniu ruchu około 6.000 poj/h, dopuszczalne normy dla pory dziennej spełnione będą w
odległości:
•

150 m od drogi dla natęŜenia 65 dB;

•

270 m dla natęŜenia 60 dB;

•

470 m dla natęŜenia 55 dB.

W praktyce, moŜna więc uznać, Ŝe strefa przekroczeń wartości dopuszczalnych
będzie obejmować tereny do 0,5 km od krawędzi drogi. NaleŜy dodać, Ŝe są to
wielkości orientacyjne, przy załoŜeniu nie zastosowania środków ochrony
akustycznej i bez uwzględnienia ekranowania biernego.
W korytarzu obecnie przygotowywanej obwodnicy znajdują się tereny o formach
zagospodarowania róŜniących się pod względem maksymalnych dopuszczalnych
poziomów natęŜenia dźwięku – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
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wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz tereny, dla których nie określa się
dopuszczalnych poziomów hałasu – tereny leśne i ogródki działkowe, nieuŜytki.
Podsumowując ten bodajŜe najwaŜniejszy aspekt uciąŜliwości transportu w mieście
naleŜy powtórzyć, Ŝe zagroŜenia akustyczne są największą dolegliwością miast,
które cechują się źle zorganizowanym transportem i trwających w bezładzie
przestrzennym (niestety przykładem jest Warszawa). W takiej sytuacji rozbudowa i
usprawnienia ruchowe są najwaŜniejszymi sposobami na ograniczanie tych
uciąŜliwości. Powoduje to głębokie lokalne konflikty w bezpośrednim sąsiedztwie
prowadzonych po nowym śladzie tras i w bliskości tras modernizowanych.
Utworzenie sieci transportu miejskiego pozwoli na systematyczne deglomerowanie
funkcji mieszkalnych z budynków bezpośrednio wystawionych na intensywny ruch
uliczny i lokowanie zabudowy mieszkaniowej poza strefami uciąŜliwości
akustycznych. Takie działania naleŜy uznać za najbardziej perspektywiczne.
Konsultacje społeczne wyraźnie potwierdzają fakt niechęci do zabiegów
technicznych. Powtarzają się opinie o iluzoryczności pozytywnych następstw
wymiany stolarki na hermetyczną w obliczu powszechnie źle funkcjonującej
wentylacji. Ekrany akustyczne odbierane są jako „odgrodzenie od świata” i
zmuszanie do sąsiedztwa ze szpetnymi i wiecznie brudnymi obiektami. NaleŜy,
zatem zabiegi takie traktować, jako „przejściowe” do czasu rozdzielenia
intensywnego ruchu od zabudowy mieszkaniowej. Najczęściej iluzoryczne jest takŜe
ekranowanie strefami zieleni.
NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe po przekroczeniu natęŜenia hałasu uwaŜanego za
uciąŜliwy (65 dB) pole manewru natęŜeniem ruchu, poprawieniem płynności,
zmianami taboru i nawierzchni a nawet wprowadzaniem izolacji zielenią, jest
niewielkie ze względu na logarytmiczny związek tego natęŜenia z mocą akustyczną
występujących źródeł. Powoduje to praktyczną niemoŜność interwencji w miejscach,
gdzie takie poziomy wystąpiły. Niestety w Warszawie dotyczy to wszystkich
waŜniejszych tras i ulic, a uciąŜliwość utrzymuje się praktycznie przez cała dobę. Nie
ma teŜ moŜliwości „skierowania” intensywnego ruchu na trasy alternatywne, jako, Ŝe
ich nie ma.
Konflikt dotyczący tego największego zagroŜenia ma dwa charakterystyczne dla
Warszawy aspekty.
1.
Pierwszy moŜna nazwać „kaskadą pozornego tranzytu”: Ze względu na brak
obwodnic i szybkich tras dośrodkowych ruch z dzielnic peryferyjnych odbywa się
przez kolejne osiedla i kwartały leŜące bliŜej centrum, przy czym maksymalne
natęŜenia ruchu występują w wyniku kumulacji czasowo-dystansowej. Powoduje to
niesprawiedliwą, ale społecznie logiczną niechęć do podróŜujących „spoza” aŜ do
wniosków do samorządowej, lokalnej sekwestracji ruchu, usuwania linii
autobusowych o krańcach odległych itd. Znane są nawet działania samorządów
wspierających inicjatywy zmierzające do eliminacji tranzytu.
2.
Mapa korzyści i strat. Oczywistym skutkiem wprowadzenia liniowej
uciąŜliwości o bardzo konkretnych trwałych i wszystkim widocznych parametrach
(hałas, pylenie, swąd spali, wibracje, monotonia widoku, blokada swobody
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przemieszczania się) jest tworzenie się odmiennych jakościowo stref w przybliŜeniu
równoległych do trasy i co za tym idzie pojawienia się antagonizmów lokalnych
wywołanych poczuciem krzywdy u tych, którzy tracą najwięcej i zawiści w stosunku
do tych, którzy korzystają (np. są korzystnie wywłaszczeni lub ich posesje, domy
znajdują się w bezpiecznej ekologicznie odległości, ale teŜ w strefie poprawionego
skomunikowania).

Oba aspekty musza być brane pod uwagę przy procedurach uzgadniania nowych i
modernizowanych przebiegów tras transportowych w obrębie aglomeracji
warszawskiej.
Transport w Warszawie generuje zbyt duŜą masę odpadów. Mowa tu o czterech
kategoriach.
1.
Jakość nawierzchni oraz poboczy jest na tyle niska, Ŝe w obrębie jezdni oraz
w bezpośrednim jej sąsiedztwie gromadzi się znaczna ilość pyłu mineralnego z
domieszkami charakterystycznymi dla dróg. Znaczna część tego materiału trafia tu
spoza pasa drogowego w rezultacie transportu eolicznego z terenów pozbawionych
osłony roślinnej. Tereny takie są charakterystycznym, niekorzystnym otoczeniem
warszawskich dróg a takŜe ulic, placów i pustaci przedinwestycyjnych. Materiał ten
nigdy nie jest dokładnie uprzątany przez słuŜby drogowe, natomiast po ulewnych
opadach trafia do kanalizacji burzowej i jako osad odseparowywany jest po to by
trafiać na składowisko, skąd moŜe być wtórnie wywiewany. Zatem znaczna część
tego rodzaju odpadów krąŜy w niekorzystnym aerosanitarnie obiegu.
2.
Pojazdy poruszające się w Warszawie uwalniają odpady powstałe w rezultacie
ścierania się elementów ruchomych. Materiał ten łączy się z poprzednim, co
powoduje, ze naleŜy go traktować jako niebezpieczny.
3.
W Polsce, w tym w Warszawie źle funkcjonują unijne zasady recyklingu
pojazdów. Rozległa szara strefa powoduje, ze wycofywane pojazdy nie trafiają do
stacji złomowania lecz do róŜnych nieuprawnionych pośredników lub jest porzucana
w podwarszawskich lasach. Problem ten występuje teŜ na osiedlowych parkingach,
podwórkach, terenach kolejowych itd. Sytuacja pogorszy się po latach 2007-2008,
kiedy sprowadzono rekordowa liczbę uŜywanych samochodów praktycznie nie
objętych obowiązkiem recyklingu na podstawie opłaty produktowej.
4.
Budowa i przebudowa dróg i ulic w Warszawie powoduje powstawanie duŜych
objętości nieuŜytecznego gruzu drogowego z domieszką róŜnego rodzaju gruntów
antropogennych. W Warszawie nie funkcjonuje system segregacji i częściowego
odzyskiwania przydatnych materiałów z takiej mieszanki. Trafia ona jako przesypka
na składowiska lub wypełnienie nierówności terenów nie przeznaczonych pod
budowę.
Zwrócić takŜe naleŜy uwagę na problem odpadów w budownictwie i eksploatacji dróg
w Warszawie, w tym takŜe na waŜne zagadnienie wykorzystywania róŜnego rodzaju
odpadów inertnych w budownictwie drogowym.
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Siec drogowa i uliczna w Warszawie nie przysparza jej , za nielicznymi wyjątkami,
uroku wizualnego. Zdanie to znajduje potwierdzenie takŜe w opiniach mieszkańców.
Oznacza to, ze w większym stopniu naleŜy zająć się kształtowaniem tras
komunikacyjnych oraz ich otoczenia, tak by, choć częściowo rekompensować
uciąŜliwości fizyczne i geochemiczne. W szczególności chodzi o traktowanie przez
nowe arterie resztek dawniejszych struktur załoŜeń urbanistycznych Warszawy
(zwłaszcza przedwojennej), rozcinania Warszawskiej Skarpy oraz przekraczanie
Wisły. W tym ostatnim przypadku chodzi nie tylko o mosty. Ale takŜe podjazdy do
nich.
Dzielnice peryferyjne Warszawy, którędy przebiegać będzie system obwodnicowy
charakteryzuje obecność wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych. Są to więc tereny,
równie trudne do inwestowania liniowego, jak zabudowa miejska. Istniejące osiedla
mieszkaniowe, budowane w większości w technologii prefabrykowanej, w duŜej
części po roku 1970, cechuje monotonna architektura wykorzystująca powielane
elementy oraz dezintegracja zabudowy, monofunkcjonalność i brak dobrej jakości
przestrzeni publicznych. Obok tego pojawiły się skupione osiedla zabudowy
jednorodzinnej o podwyŜszonych standardach i z mieszkańcami zdecydowanie
przeciwnymi sąsiedztwu dróg przelotowych (Białołęka, pasmo Józefowskie, Ursus).
Reasumując, tereny w otoczeniu planowanej obwodnicy moŜna scharakteryzować w
czterech punktach.
•

Znajduje się tu wiele osiedli mieszkaniowych o róŜnym charakterze i wciąŜ
powstają nowe;

•

Mieszkają głównie ludzie młodzi, aktywni zawodowo;

•

Występuje deficyt ogólnodostępnych terenów zieleni, terenów usługowych;

•

Sieć ulic nie jest silnie rozwinięta, w związku z czym presja motoryzacyjna jest
słabsza niŜ w centralnych częściach miasta.

Fakty te naleŜy uwzględnić w zadaniowej części Strategii, gdyŜ lokalizacje dróg
ekspresowych w takim otoczeniu z całą pewnością nie pozostaną bez wpływu na
jego funkcjonowanie. Z jednej strony będzie to źródłem róŜnego rodzaju uciąŜliwości,
z drugiej, czynnikiem mogącym wpływać pozytywnie na rozwój tych terenów. W
przypadku inwestycji liniowych negatywne oddziaływanie na lokalne środowisko
zwykle koncentruje się na terenach sąsiadujących bezpośrednio z drogą, tam gdzie
występują przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu czy zanieczyszczenia
powietrza. W miarę oddalania się od trasy, jej negatywny wpływ zmniejsza się,
pojawia się natomiast efekt pozytywny związany z lokalizacją w sąsiedztwie nowej
infrastruktury drogowej, poprawą dostępności i wzrostem wartości gruntów. Tak
pojawia się groźny syndrom „granicy” to znaczy zasięgu oddziaływań bilansowo
negatywnych, generujący trwałe konflikty sąsiedzkie i ogólnospołeczne.. NaraŜenie
na ponadnormatywny poziom hałasu oraz zanieczyszczenie powietrza negatywnie
wpływać będzie na stan zdrowia osób przebywających w sąsiedztwie dróg,
powodując, między innymi, zaburzenia snu, rozdraŜnienie, nerwowość, schorzenia
układu krąŜenia i oddechowego. Z tego względu, w przyszłości, na terenach
połoŜonych w granicach wyznaczonej strefy nie powinno się lokalizować obiektów,
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dla których dopuszczalne poziomy natęŜenia dźwięku są równe lub niŜsze 50 dB,
czyli: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieŜy, domów opieki, szpitali. Stanowi tak
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r.
Obwodnica posiadając klasę drogi ekspresowej będzie obiektem o całkowicie
ograniczonej dostępności. Oznacza to, Ŝe włączenie się do ruchu moŜliwe będzie
jedynie w miejscach węzłów. Na odcinkach pomiędzy nimi wszelkie ewentualne
skrzyŜowania z ulicami lokalnymi zorganizowane będą w formie bezkolizyjnych
przejazdów pod lub nad. Podobne utrudnienia dotyczyć będą moŜliwości jej
przekraczania przez pieszych. Obostrzenia dotyczące dostępności drogi klasy
ekspresowej są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno jej
uŜytkowników jak i okolicznych mieszkańców. Nie ulega jednak wątpliwości, Ŝe
czynią one z drogi trudną do pokonania barierę przestrzenną, w znacznym stopniu
zakłócającą funkcjonowanie obszaru. W rezultacie lokalne społeczności zostają
odizolowane, zarwane zostają kontakty sąsiedzkie, powstawać mogą enklawy
odcięte od pozostałej części miasta lub dzielnicy. Sytuacja taka sprzyja powstawaniu
patologii, segregacji społecznej i wykluczaniu pewnych grup z Ŝycia danego obszaru.
Efekt rozcięcia przestrzeni Ŝyciowej lokalnej społeczności, zaznacza się szczególnie
na terenach miejskich i w największym stopniu dotyka dzieci, osoby starsze oraz o
ograniczonej moŜliwości poruszania się (Budzyński, Jamróz, Krystek,. Michalski
1999). Obwodnica na wielu odcinkach przebiega pomiędzy jednostkami
przestrzennymi o potencjalnie wysokim stopniu współzaleŜności. Do pełnej oceny
zagroŜenia wystąpieniem efektu bariery niezbędna jest dokładniejsza identyfikacja
istniejących na tym rozległym terenie powiązań funkcjonalno-przestrzennych i
społecznych.
Obwodnica wpłynie równieŜ na zmianę organizacji lokalnego systemu drogowego. Z
uwagi na ograniczoną dostępność, włączenie się do ruchu będzie moŜliwe jedynie w
węzłach. W rzeczywistości, dostęp dla osób mieszkających w jej otoczeniu będzie
wymagał przemieszczenia się siecią ulic lokalnych, a następnie zbiorczych i
głównych mających powiązanie węzłowe. Oznaczać to moŜe konieczność
reorganizacji ruchu na poziomie lokalnym w celu zapewnienia połączenia z nowo
wybudowaną drogą. Realizacja głównego zamierzenia planowanej inwestycji,
polegającego na usprawnieniu ruchu w stolicy, moŜe zatem, choć nie musi, utrudniać
przemieszczanie się mieszkańców kilku dzielnic. Kwestie te silnie podnoszą
protestujący, postulując obniŜenie kategorii drogi, co w zasadzie niweczy sens jej
budowy.
Według danych ZDM w 2007 roku na terenie Warszawy zarejestrowano 1561
wypadków, w których zginęło 109 osób. Niemal połowę z nich stanowiły zdarzenia z
udziałem pieszych i rowerzystów. Najczęstszą ich przyczyną było, ze strony
pieszych, wejście na jezdnię przy czerwonym świetle, nieostroŜne wejście przed
jadącym pojazdem oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, ze strony
kierujących pojazdami – nieprawidłowe przejeŜdŜanie przejść dla pieszych.
Najczęstszymi miejscami występowania zdarzeń drogowych były odcinki proste
pomiędzy skrzyŜowaniami, skrzyŜowania z pierwszeństwem przejazdu oraz przejścia
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dla pieszych, przy czym ponad połowa z nich z działającą sygnalizacją świetlną
(dane Zarządu Dróg Miejskich 2007).
KaŜda nowa inwestycja drogowa jest obiektem stwarzającym potencjalne zagroŜenie
wypadkami i kolizjami. W przypadku obwodnicy, z uwagi na jej bezkolizyjny przebieg
ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych w miejscu skrzyŜowań itp. jest znacznie
ograniczone. Jednocześnie, dobre parametry techniczne drogi mogą być czynnikiem
skłaniającym do rozwijania nadmiernej prędkości, obniŜania czujności oraz brawury.
Lokalizacja na terenie dotychczas nie zagospodarowanym na cele transportowe
wymaga zatem stosowania skutecznych rozwiązań zabezpieczających przed
powstawianiem wypadków. Z uwagi na konieczność zapewnienia płynności jazdy i
bezpieczeństwa ruchu moŜliwość przejścia przez jezdnię ograniczona zostanie do
wyznaczonych miejsc, często znacznie od siebie oddalonych. Wynikająca stąd
uciąŜliwość dla okolicznych mieszkańców moŜe być na tyle duŜa, ale równocześnie
nowe i poprawione trasy o podwyŜszonych parametrach technicznych stwarzają
lepsze warunki do rozdzielenia ruchu kołowego i pieszego co powinno się przysłuŜyć
zmniejszeniu liczby wypadków.
Symptomatyczne jest, Ŝe tragiczna sytuacja wypadków drogowych w Warszawie,
przedstawiona w Strategii nie zyskała znaczącego zainteresowania u biorących
udział w konsultacjach. Wydaje się, ze mieszkańcy uznali, Ŝe wysoka wypadkowość,
jeszcze większa urazowość i zastraszająca śmiertelność ruchu drogowego w stolicy
są rezultatem złych zachowań pieszych, kierujących i innych uŜytkowników dróg. Tak
rozumiana przyczyna jest tylko jedną z czterech równowaŜnych: trzy pozostałe to zły
stan dróg, daleka od doskonałości organizacja ruchu oraz niska jakość taboru.
Wszystkie wymienione aspekty są przedmiotem zainteresowania Strategii i Prognozy
z załoŜeniem szybkiego dojścia do standardów europejskich, a przede wszystkim do
zdecydowanego poprawienia wymienionych statystyk.
W Warszawie notuje się symptomy utrwalania się stresu miejskiego, którego
waŜnymi elementami jest obawa o wypadek, tłok i nieporządek uliczny oraz zespół
synergicznych oddziaływań hałasu, pylenia i emisji gazowych. Zjawisko to występuje
w naszej ocenie zdecydowanie silniej niŜ wynikałoby to z gęstości ruchu i liczby
mieszkańców. Przez pryzmat tego stresu odbierają stan sytuacji transportowej w
Warszawie liczni uczestnicy konsultacji.
Wśród złych sygnałów dotyczących zdrowotnych aspektów ruchu samochodowego w
Warszawie zaliczyć naleŜy wyniki badań prowadzonych przez zespół Politechniki
Warszawskiej. Wskazują one zanieczyszczenie powietrza jako podstawową
przyczynę zachorowania około 85.000 mieszkańców Warszawy rocznie na choroby
płuc (POCHP). Niewydolność płuc jest początkiem i przyczyną wielu innych zespołów
chorobowych trwających od 5-20 lat, których zasięg i końcowe efekty są trudne do
oszacowania. Ze względu na liczbę mieszkańców Warszawy moŜna tu mówić o
szkodach w zdrowiu i Ŝyciu na ogromną skalę. Bez wątpienia jednym z
podstawowych źródeł zanieczyszczenia powietrza są spaliny samochodowe. W/g
danych Instytutu Onkologii w województwie mazowieckim umiera na nowotwory
układu oddechowego co roku około 19.000 osób co w znacznej
mierze
spowodowane jest zanieczyszczeniem powietrza. Oczywiście dane te musza być
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częściej weryfikowane i uzupełniane, płynące z ich lektury ostrzeŜenie jest
uzasadnione.
W celu zminimalizowania zagroŜenia naleŜałoby zapewnić odpowiednią liczbę
przejść dla pieszych w formie kładek nad jezdnią lub przejść pod obwodnicą, ze
szczególnym uwzględnieniem ich dostępności dla osób o ograniczonej moŜliwości
poruszania się. Łatwo dostępne kładki nad ruchliwymi ulicami nie są niestety w
Warszawie powszechne.
Projektowana obwodnica będzie w duŜej części obsługiwała ruch tranzytowy oraz
cięŜarowy, w tym takŜe pojazdów przewoŜących materiały i substancje
niebezpieczne. Ewentualne kolizje i wypadki z ich udziałem mogą stanowić powaŜne
zagroŜenie dla otaczającego środowiska. W sytuacji bliskości osiedli ludzkich oraz
terenów o potencjalnej funkcji rekreacyjnej ewentualna strefa zagroŜenia obejmie
duŜą grupę społeczeństwa. Jednocześnie, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w sytuacji obecnej,
przy braku połączeń obwodowych, znaczna część pojazdów przewoŜących
substancje niebezpieczne przejeŜdŜa przez gęsto zabudowane, centralne obszary
Warszawy – ul. Czerniakowską, Wisłostradą, ul. Towarową, Al. Jerozolimskimi i Al.
Niepodległości. Ulice te nie są przygotowane na ewentualność wystąpienia sytuacji
awaryjnej.
Podstawą ochrony środowiska przy realizacji inwestycji liniowych (i nie tylko)
powinno być dąŜenie do zminimalizowania negatywnego wpływu na jak
najwcześniejszym etapie, czyli w momencie wyboru miejsca lokalizacji obiektu.
Kluczową rolę odgrywa w tym procesie wariantowanie, poszukiwanie jak najmniej
ingerującego w środowisko przebiegu obwodnicy. Nie jest to zadanie dla Strategii ani
dla Prognozy, ale ta kwestia jest fundamentalną, jeśli przyjmiemy, Ŝe układ
obwodnicowy jest absolutnie niezbędnym elementem materialnym Strategii
ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy. Dlatego temu
zagadnieniu poświęca się więcej miejsca. Z punktu widzenia ochrony środowiska
rozwiązaniem optymalnym byłoby poprowadzenie obwodnicy, pozwalające ominąć
wszystkie tereny cenne, zagroŜone lub problematyczne. W praktyce, o wyborze
miejsca lokalizacji drogi, poza względami ochrony środowiska, decydują równieŜ inne
względy – ekonomiczne, społeczne, wynikające z konieczności zapewnienia
funkcjonalności przyszłej inwestycji. Określenie i przeanalizowanie, co najmniej, kilku
wariantów przebiegu, zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia decyzji optymalnej,
zapewniającej realizację celów inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów
społecznych i środowiskowych z nią związanych. Tych wariantów jest juŜ jednak
coraz mniej.

3.3 Analiza i ocena przewidywanego oddziaływania na środowisko
oraz zabytki
Inwestycje drogowe, zgodnie z polskim i unijnym prawem przechodzą procedurę
oceny oddziaływania na środowisko, która po ostatnich zmianach (wchodzącą w
Ŝycie 15 XI 2008r. Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko) jednoznacznie wymaga uzyskania zgody środowiskowej przed
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pozwoleniem na budowę. Procedura ta powinna zapewnić najwyŜszą moŜliwą,
jakość środowiska podczas budowy i eksploatacji trasy, a więc w moŜliwie
najwyŜszym stopniu wyeliminować zagroŜenia dla ludzi i przyrody. Procedura OOS
wymaga udziału społeczeństwa. Doświadczenie wskazuje, Ŝe w coraz większym
stopniu ten udział umoŜliwia uzyskanie trudnego, ale potrzebnego kompromisu. Te
nowe warunki zwiększają gwarancje uwzględnienia licznych problemów
środowiskowych w przypadku realizacji konkretnych przedsięwzięć transportowych.
MoŜliwe skutki środowiskowe wdroŜenia strategii zostały przedstawione w
poprzednich rozdziałach. NaleŜy generalnie przyjąć, Ŝe w przypadku zrealizowania
celów strategii będą one pozytywne, gdyŜ obniŜą presję transportu wielkomiejskiego
na zdrowie, stan przyrody oraz dobra kultury. Nastąpi natomiast pewna deglomeracja
tych uciąŜliwości, która naleŜy dostrzegać i zawczasu przygotować pakiet środków
łagodzących. WiąŜe się to przede wszystkim z absolutną koniecznością
przeprowadzenia systemu obwodnicowego oraz zorganizowaniem węzłów
przesiadkowych, których praktycznie w Warszawie nie ma. Z powyŜszym wiąŜe się
takŜe potrzeba oceny róŜnic w stopniu zagroŜenia środowiska w róŜnych częściach
miasta oraz identyfikacji oddziaływań pośrednich, przeniesionych, wtórnych i
skumulowanych.
NajpowaŜniejsze zagroŜenia dla środowiska, zdrowia ludzi oraz dóbr kultury pojawia
się w tzw. II strefie, pomiędzy centrum i przedmieściami. Tu znajdzie się cały
praktycznie system obwodnicowy oraz skojarzone z nim węzły przesiadkowe.
Spodziewać się naleŜy dość długotrwałych uciąŜliwości podczas budowy,
rozdzielenia społeczeństw, naruszenia ładu krajobrazu kulturowego. JuŜ obecnie, w
trakcie uzgadniania poszczególnych odcinków tras obwodowych mnoŜą się przykłady
negatywnego oddziaływania na zabytki lub tereny rekreacyjne. Szczególne problemy
występują w dzielnicach Bemowo, Białołęka, Wawer, Wesoła, Ursynów, Ursus.
Budowa systemu obwodnic, która trwać będzie kilka lat przyniesie powaŜne
utrudnienia oraz zagroŜenia dla czasami nawet znacznie oddalonych miejsc i
mieszkańców. Wynika to nie tylko o koniecznej obsługi tych powaŜnych budów, ale
tez zmian w organizacji transportu. Dotyczy to zwłaszcza dzielnic i kwartałów
peryferyjnych, gdzie z konieczności będzie kierowany ruch zastępczy i gdzie
powstaną czasowe węzły.
Spodziewać się naleŜy wtórnego negatywnego „pakietu” efektów środowiskowych
związanych z funkcjonowaniem obwodnicy. To oczywista degradacja terenu w
sąsiedztwie, jako strefy o obniŜonym komforcie aerosanitarnym, akustycznym i
wizualnym. Strefa do 1 km o d tego rodzaju obwodnic jest oceniana jako mniej
atrakcyjna lokalizacyjnie i zatem podlega stopniowej degradacji, zaśmiecaniu
wielkogabarytowym i codziennym, takŜe patologizacji społecznej. W zasadzie nie ma
skutecznych działań znacząco ograniczających takie oddziaływanie. Strefa
przyobwodnicowa będzie takŜe obszarem pojawiania się negatywnych oddziaływań
skumulowanych. Tu pojawią się oddziaływania zdrowotnie synergiczne (hałas,
zanieczyszczenie powietrza, dyskomfort wizualny, stres miejski) oraz obszary trwale
zdegradowane (zamknięte tereny w obrębie węzłów).
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Beneficjentami powstania strefy obwodnicowej będzie zarówno centrum (wraz z
mieszkańcami), jak i przedmieścia (raczej rozumiane jako teren o lepszych niŜ
dotychczas perspektywach). W centrum pojawi się szansa uspokojenia ruchu ze
zwiększeniem funkcji transportu zbiorowego o wyŜszych standardach. ObniŜy się
prawdopodobieństwo takich niekorzystnych zjawisk jak lokalne zatęŜanie
zanieczyszczeń, głęboki stres termiczny wnętrza wyspy ciepła, cyrkulacja tunelowa i
strefy zapylenia wtórnego itd.). Zwiększy się rola lokalnej zieleni rosnącej w lepszych
warunkach aerosanitarnych (dziś roślinność wysoka w Warszawie jest w krytycznym
stanie). Przedmieścia, dzięki koniecznemu uporządkowaniu kierunków radialnych
zyskają przede wszystkim materialnie, gdyŜ ustabilizują się strefy wysokich wartości
gruntów przy ograniczonych lokalnie ich spadkach. Pojawi się szansa
uporządkowania przestrzennego. WaŜna dla Warszawy i jej otoczenia kwestia
zachowania wysokich standardów ochrony terenów przyrodniczo-cennych będzie
mogła być rozwiązana na długie lata. Otwartym pozostanie jedynie status
urbanistyczno-ekologiczny warszawskiej Wisły, zwłaszcza powyŜej i poniŜej strefy
śródmiejskiej.

3.4 Informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na
środowisko
Procedura uzgadniania oddziaływań transgranicznych jest wyszczególniona w
przepisach Ustawy Prawo ochrony środowiska i dotyczy wszelkich planów,
programów i strategii, których realizacja mogłaby znacząco wpłynąć na środowisko i
zdrowie mieszkańców innego kraju (zwanego strona naraŜoną). NaleŜy tu rozwaŜyć
dwa aspekty. Pierwszy formalnie odnoszący się do przedmiotowego projektu
strategii. Jednoznacznie naleŜy stwierdzić, Ŝe przedstawione w strategii plany i
zadania w Ŝadnym stopniu nie mogą powodować uciąŜliwości nigdzie zagranicą.
Takie oddziaływanie mogłoby być analizowane tylko w przypadku przygotowywania
strategii rozwoju transportu w mieście przygranicznym. Zasięg skutków
środowiskowych w zasadzie kończy się na granicy aglomeracji, tylko wąskimi
strefami komunikacyjnymi sięgając na 20-40 km od centrum miasta.
Drugi aspekt dotyczy dostępu do informacji o stanie środowiska i informacji o
działaniach na rzecz jego ochrony. Zapisy strategii muszą być czytelne pod tym
względem i dostarczać wiedzy wykluczających wątpliwości nie tylko Warszawiaków i
innych obywateli Polski, ale teŜ mieszkańców Wspólnoty. W tym sensie oczywista
konieczność reorganizacji warszawskiego węzła transportowego będącego
największym w Polsce i połoŜonym na strategicznej trasie Berlin-Moskwa wymaga
odniesienia do pozawarszawskich uwarunkowań transportowych. Chodzi przede
wszystkim o stosunek systemu obwodnicowego do tras tranzytu międzynarodowego.
Tezę roboczą, którą tu moŜna umieścić trzeba jeszcze dokładnie przeanalizować
uszczegółowiając zasady ruchu oraz koordynując zadania strategiczne polskiego
systemu transportowego z systemem warszawskim. Tranzyt nie stanowi i stanowić
nie będzie znaczącego udziału w ruchu do i Warszawy, wobec tego zrealizowane juŜ
obwodnice mogą bez trudu przejąć ten ruch tym samym oszczędzając cenne tereny
podwarszawskie i nieco dalsze przed zniszczeniem podczas budowy obwodnic
dalekich (typu Sochaczew-Grójec-Góra Kalwaria-Mińsk Maz.). Być moŜe wyjątkiem
jest poprowadzenie trasy drogowej korytarza kreteńskiego nr 1 (tzw. Via Baltica) z
ominięciem Warszawy od północnego-zachodu. Sugestie tego rodzaju powinny
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znaleźć się w Strategii, gdyŜ Ŝywo interesują naszych sąsiadów od wschodu,
północnego-wschodu oraz zachodu.

3.5 Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska,
w szczególności dotyczących obszarów chronionych
Strategia przyjmuje, jako niezaprzeczalna potrzebę trwałego utrzymania
warszawskiej tkanki przyrodniczej, to znaczy doliny Wisły, zieleni urządzonej, klinów
przewietrzających, chronionego krajobrazu na zachodnich, południowych i
wschodnich obrzeŜach miasta. Tereny te nie są brane pod uwagę, jako moŜliwe do
wykorzystania przez sieć transportową. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe przeciągające
się procedury wytyczania obwodnic i tras dojazdowych do miasta powodują
niebezpieczne spychanie lokalizacji w stronę terenów cennych przyrodniczo. Tam,
gdzie staje się to moŜliwe, trasy szybkiego ruchu powinny być skojarzone ze strefą
zieleni izolacyjnej pełniącej takŜe funkcje korytarzy przyrodniczych. Postępowanie
takie powinno stać się dobrym zwyczajem.
Na obszarze objętym rozwaŜaniami Strategii znajdują się dwa obszary naleŜące do
sieci NATURA 2000. NajwaŜniejszym jest Dolina Środkowej Wisły, czyli warszawski
odcinek doliny tej rzeki, obejmujący całe międzywale (PLB 140004). Jest to jednostka
systemu powołana ze względu na potrzeby ochrony populacji szeregu gatunków
ptaków wodnych i wodno-błotnych związanych ze zmieniającymi się formami
akumulacji korytowej rzeki, a zwłaszcza z łachami, kosami i plaŜami. ZagroŜeniem
dla ptactwa jest zatem niszczenie, ograniczanie lub degradowanie tych form, co
moŜe mieć miejsce przy realizacji i eksploatacji tras komunikacyjnych
przekraczających Wisłę. PoniewaŜ budowa kolejnych przepraw mostowych przez
warszawski odcinek Wisły jest konieczna, a wprowadzenie zamiast mostów przepraw
tunelami nie znajduje uzasadnienia finansowego i technicznego (bardzo złe warunki
drąŜenia), naleŜy wypracować metody spełnienia warunków kompensaty
przyrodniczej podczas wykonywania obligatoryjnych raportów OOS kolejnych
przepraw. Dysponujemy juŜ wzorcem takiego opracowania w przypadku Mostu
Północnego. Wydaje się, Ŝe w podobny sposób, uda się pogodzić oba cele przy
przygotowywaniu innych inwestycji. Natomiast, w świetle obowiązujących zasad
ochrony siedlisk, nie naleŜy spodziewać się moŜliwości uzgodnienia lokalizacji na
Wiśle powyŜej Warszawy, piętrzenia zmniejszającego wysokość zagroŜenia
powodziowego Warszawy. Tym samym miasto pozostanie oddalone od rzeki a mosty
na niej będą miały charakter przekraczania przeszkody, a nie miejsko-bulwarowy.
Puszcza Kampinoska jest chroniona nie tylko jako Obszar NATURY 2000 (PLB
140001), ale przede wszystkim jako Park Narodowy oraz Rezerwat Biosfery
UNESCO. Interesy ochrony tych bezcennych zasobów przyrody oŜywionej i
nieoŜywionej, zatem są zapewnione. Oznacza to takŜe powaŜne problemy z
przeprowadzeniem planowanych dróg ekspresowych w północno-zachodniej części
Warszawy (trasy NS i modernizacji dojazdu do drogi krajowej nr 7).
Inne obszary chronione, w tym proponowane do sieci NATURA 2000 (tzw. Shadow
list), nie powodują konfliktów z planowanymi elementami struktury sieci
komunikacyjnej Warszawy. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe ochrona obszarów NATURA
2000 polega takŜe na ocenianiu moŜliwych negatywnych oddziaływań
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inwestycji/przedsięwzięć, nie leŜących w bezpośredniej bliskości tych obszarów, ale
potencjalnie mogących w róŜny sposób, takŜe pośredni, na te obszary oddziaływać.
Drogi ekspresowe, autostrady, lotniska, duŜe centra parkingowo-logistyczne oraz
magistrale kolejowe wraz z wszelką związaną z powyŜszym infrastrukturą mogą taki
wpływ powodować.
Poza obszarami wpisanymi lub proponowanymi do wprowadzenia do sieci NATURA
2000 w obrębie bliskiej aglomeracji warszawskiej znajduje się znaczna lista cennych
lub szczególnie cennych obszarów o róŜnym statusie ochronnym i o róŜnej wielkości.
Część z nich moŜe być zagroŜona przez inwestycje komunikacyjne związane z
wdraŜaniem Strategii. Wymieniono je w załączonej tabeli.
Przede wszystkim Kampinoski Park Narodowy połoŜony w bezpośredniej bliskości
małej obwodnicy oraz naraŜony ze strony łącznika dochodzącego do drogi nr 7. Te
waŜne elementy usprawnienia sieci drogowej w NW części miasta będą musiały być
bardzo rozwaŜnie uzgadniane. Liczne konflikty z obszarami chronionymi występują
na południowym odcinku małej obwodnicy, gdzie przecinać ona będzie dość długie
odcinki obszaru chronionego krajobrazu, a takŜe fragment Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego. TakŜe odcinek wschodni jest trudny do pogodzenia z cennymi
terenami, choć tu istnieje moŜliwość przeprowadzenia drogi ekspresowej z
pominięciem zagroŜeń dla Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Stosunkowo
najprościej zrealizować północną (mostową) część obwodnicy. Jednocześnie,
paradoksalnie, odcinki bez większych konfliktów przyrodniczych, związane są z
powaŜnymi protestami mieszkańców broniących swych wartościowych posesji.
Istotnym problemem związanym z ochrona zagroŜonych cennych terenów ustawowo
chronionych jest zapewnienie rekompensaty (kompensacji) ekologicznej. W
granicach aglomeracji warszawskiej takie moŜliwości istnieją, przede wszystkim w
formie rewitalizacji (często połączonej z rekultywacją) gruntów marginalnych,
nieformalnych nieuŜytków, terenów o nadmiernym poziomie hałasu, nadających się
do pokrycia zielenią itd.). Szczególnie potrzebne są takie zabiegi w dolinie Wisły,
objętej obszarem NATURA 2000, a na znacznych odcinkach zdewastowanej.

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy

110

Tabela nr 8
Obszary ochrony przyrody w granicach M.St Warszawy potencjalnie naraŜone na skutki wdraŜania Strategii ZrównowaŜonego
Rozwoju Transportowego Warszawy (Rezerwaty)
Nazwa

Data

Podstawa prawna

PołoŜenie

Las im. Króla
Jana III
Sobieskiego

11 listopada
1952 r.

Zarządzenie Ministra
Leśnictwa z dnia 16
października 1952 r.
(M.P.52.93.1449)

Dzielnica Wawer.
Obszar lasu o powierzchni
113,56 ha.

Zachowanie ze względów naukowych
Rezerwat leśny.
i dydaktycznych fragmentu naturalnego
Plan ochrony
lasu liściastego przedstawiającego typy
1998-2017.
drzewostanów dębowo-sosnowo-lipowych,
charakterystycznych niegdyś dla
Warszawy, z udziałem obydwu rodzajów
gatunków dębu.

Las Bielański

9 marca
1973 r.

Zarządzenie Ministra
Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia
23 stycznia 1973 r.
(M.P.73.5.38)

Dzielnica Bielany.
Obszar lasu o powierzchni
130,35 ha.

Zachowanie wartości społecznych
i krajobrazowych Lasu Bielańskiego,
będącego cennym składnikiem
środowiska naturalnego, zachowanego
na obszarze aglomeracji Warszawskiej.

Rezerwat
krajobrazowy.

Las Kabacki
i m. Stefana
Starzyńskiego

11 sierpnia
1980 r.

Zarządzenie Ministra
Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia
11 sierpnia 1980 r.
(M.P.80.19.94)

Dzielnica Ursynów.
Powierzchnia całkowita
2
902,68 km .

Zachowanie fragmentu Skarpy
Warszawskiej wraz z zespołem
leśno-grądowym.

Rezerwat leśnokrajobrazowy.
Plan ochrony
w opracowaniu.

Olszynka
Grochowska

l stycznia
1984 r.

Zarządzenie Ministra
Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia
24 listopada 1983 r.
(M.P. 83.39.230)

Dzielnica Praga Południe.
Obszar lasu o powierzchni
56,95 ha.

Celem ochrony jest zachowanie ze
względów historycznych, krajobrazowych
i społecznych fragmentu lasu
rosnącego na obszarze pola bitwy
pod Grochowem w roku 1831.

Rezerwat
krajobrazowy.
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Nazwa
Jeziorko
Czerniakowskie

Data
10 marca
1987 r.

Podstawa prawna
Zarządzenie Ministra
Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych
z dnia 18 lutego 1987 r.
(M.P 87.7.54)
zmienione
Rozporządzeniem Nr 11
Wojewody
Mazowieckiego z dnia
10 marca 2004 r.
(Dz.Urz. 04. 63.1601)

PołoŜenie
geograficzne
Dzielnica Mokotów.
Obszar o łącznej powierzchni
47,6003 ha

Las Natoliński

4 listopada
1991 r.

Zarządzenie Ministra
Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia
9 października 1991 r.
(M.P.91.38.273)

Dzielnica Wilanów.
Powierzchnia całkowita
105,00 ha.

Ochrona fragm. Skarpy Warszawskiej
Ze względów naukowych i dydaktyczne
nych w tym naturalnych, zróŜnicowanych
zbiorowisk leśnych z licznymi drzewami
pomnikowymi oraz bogatej rzeźby
terenu.

Rezerwat leśny
Plan ochrony
1.01.9331.12.07 r.

Skarpa
Ursynowska

1996 r.

Zarządzenie Ministra
Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia
14 czerwca 1996 r.
(M.P. 96.42.411)

Dzielnica Wilanów.
Powierzchnia całkowita
22,65 ha.

Zachowanie fragmentu Skarpy Wiślanej
porośniętej zróŜnicowanymi zbiorowiskami
leśnymi, wraz z leŜącymi u jej podnóŜa
łąkami i torfowiskami, liczne okazy drzew
pomnikowych, urozmaicona rzeźba
terenu typowa dla obszarów pradoliny
Wisty.

Rezerwat
krajobrazowy.
Plan ochrony
w opracowaniu.
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i Cel utworzenia
Zachowanie ze względów naukowych,
przyrodniczych i krajobrazowych
starorzecza rzeki Wisty oraz terenów
stanowiących jego otoczenie,
z charakterystycznym krajobrazem oraz
bogatą florą i fauną, będących cennym
elementem środowiska przyrodniczego
Warszawy.

Uwagi
Rezerwat
krajobrazowy.
Plan ochrony
w opracowaniu.
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Strategia zapewnia utrzymanie obecnego formalnego statusu OSO Dolina Środkowej
Wisły a takŜe warunków bytowania ptactwa lęgowego i innego takŜe poprzez
utrzymanie form korytowych i roślinności przybrzeŜnej. PowaŜnym problemem jest
prognozowanie oddziaływania dalszego rozwoju sieci drogowej, w szczególności
budowy kolejnych mostów (Północnego, Krasińskich, „Na Zaporze" i Południowego),
na cenne w skali ponadregionalnej obiekty przyrodnicze miasta, w tym na obszar
specjalnej ochrony ptaków. Praktycznie brak jest rozwiązań alternatywnych do
budowy przepraw mostowych - poprzez zastąpienie ich przejściem drogi w tunelu
(pod dnem rzeki). Trudne warunki geomorfologiczne istniejące w dolinie Wisły
Warszawskiej są tu przeszkodą o charakterze ekonomicznym. Czemu nie przeczy
projekt podobnej realizacji głębinowego tunelu II linii metra warszawskiego (pomiędzy
Powiślem a Portem Praskim). MoŜna z drugiej strony postulować wykluczenie takich
rozwiązań konstrukcyjnych dla mostów, które stanowią istotną barierę na trasie
ponadregionalnego korytarza ekologicznego doliny Wisły, w tym trasy wędrówek wielu
gatunków ptaków - w szczególności chodzi tu o rezygnację z wysokich mostów
pylonowych
(wantowych),
które
mogąw
niekorzystnych
warunkach
atmosferycznych-powodować rozbicia ptactwa. Przy budowie kolejnych przepraw
konieczne będzie opracowanie i realizacja znaczących kompensacji przyrodniczych,
trudno jednak dziś, nawet w przybliŜeniu ocenić, jakich zniszczonych elementów
środowiska i/lub siedlisk kompensacie te miały by dotyczyć. Mosty łukowe oraz
choćby jedna przeprawa tunelem są w Prognozie proponowane.
Potrzeba dokładniejszego rozpoznania, następnie prognozowania, a takŜe
monitorowania zagroŜeń awifauny w rezultacie rozwoju transportu jest oczywista.
Danych takich jest wciąŜ niewiele, choć ptaki Warszawy są dobrze badane. W
szczególności oczekuje się danych o śmiertelności ornitofauny związanej z ruchem
samochodowym. Jednak oczekiwanie, Ŝe Strategia wymusi wdroŜenie programu
monitoringu odnośnie wpływu funkcjonowania dróg na ptaki – w szczególności w
zakresie uzyskania dokładnych danych o rozbiciu ptaków w kolizjach tych zwierząt z
samochodami, jest złudne.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na drobną, ale istotną uwagę dotyczącą skutków
budowy ekranów, zwłaszcza szklanych i na konieczność odstąpienia od sadzenia w
pobliŜu pasa drogowego gatunków drzew i krzewów z owocami spoŜywanymi przez
wiele gatunków ptaków roślinoŜernych, tym samym naraŜonych na kolizje z pojazdami.
Zachowanie i dalsza konsekwentna ochrona systemu przyrodniczego miasta w
obliczu przewidywanych i koniecznych inwestycji komunikacyjnych jest sprawą
fundamentalną. Oczywista kolizja pomiędzy koncepcjami i planami tras obwodowych
a Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz obszarem NATURA 2000
(dolina Wisły wraz z tarasem kampinoskim) musi być rozwiązywana z wyraźnym
priorytetem ochrony przyrody. Wymaga to trudnych decyzji prowadzenia tras przez
tereny zainwestowane oraz trudne technicznie. Zaleceniem organizacyjnym jest tu
rozbudowanie zespołów przygotowujących inwestycje drogowe, tak by wszelkie
konflikty, w tym przyrodnicze, zawczasu rozwiązać. PowaŜną szansę na
uporządkowanie procedur uzgodnieniowych jest powołanie nowego organu ochrony
środowiska odpowiedzialnego za oceny środowiskowe i obszary NATURA 2000. Od
1 stycznia 2009 roku pracuje Generalna oraz Regionalne Dyrekcje Ochrony
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Środowiska. Stolica podlega Mazowieckiej Dyrekcji Regionalnej z siedzibą w
Warszawie.

3.6 Analiza i ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na
szczeblu międzynarodowym albo krajowym oraz sposobów, w
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu
Strategia odwołuje się do podstawowych celów zrównowaŜonego rozwoju oraz
ochrony środowiska budując dość zwarty kompleks celów strategicznych,
operacyjnych i zadań. Nie są one ostatecznie powiązane z wizją systemu
transportowego Warszawy zapisaną w licznych opracowaniach strategicznych, gdyŜ
wiele z elementów tej wizji wciąŜ ulega modyfikacjom. W tej sytuacji wizja taka jest
obecnie trudna do ścisłego naszkicowania. Wynika to z trudności uwzględnienia
wszystkich celów i priorytetów zgłaszanych w bardzo licznych innych branŜowych
strategiach rozwojowych stolicy. W ten sposób cele są w duŜym stopniu niezaleŜne a
nawet posiadają wewnętrzne kryteria ewaluacyjne. Stan taki moŜna jednak
zaakceptować, gdyŜ wciąŜ jeszcze w Warszawie staramy się o poprawę dość
elementarnych parametrów środowiskowych, rzadziej myśląc o standardach
całościowych.
W dziedzinie transportu miejskiego zasadnicze cele strategiczne zostały
umieszczone w dokumencie w rozdziale 3.3. dotyczącym polityki transportowej.
Zapisano tam cel generalny (strategiczny) polegający na takim usprawnieniu i
stymulowaniu rozwoju systemu transportowego, aby tworzyć warunki dla sprawnego i
bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i warunki Ŝycia. Określenie „ograniczenie
szkodliwego wpływu na środowisko” jest dość łagodne, ale w przypadku transportu,
gdzie moŜliwość wyeliminowania szkodliwych oddziaływań nie jest moŜliwe, musi być
przyjęte. NaleŜy stwierdzić, Ŝe wdroŜenie strategii zapewnia takie ograniczenie i to w
całym spektrum szkodliwych oddziaływań. Postulaty w stosunku do systemu
transportowego ze strony dokumentów międzynarodowych takŜe zawierają potrzebę
tego ograniczenia wzbogacając cele o zadania ekorozwojowe, zwłaszcza
odmaterializowania produkcji, co jak wiadomo nie jest prostym powtórzeniem zasad
energo i materiałooszczędności.
Usprawnienie i rozwój systemu transportu polegać ma na:
1.

Zapewnieniu odpowiedniej dostępności zlokalizowanych na obszarze miasta
funkcji o charakterze lokalnym, ogólnomiejskim, regionalnym i krajowym.

2.

Zorganizowaniu odpowiednich powiązań pomiędzy: dzielnicami miasta, (w tym
zwłaszcza z centrum), z węzłami komunikacji publicznej - w tym z lotniskiem
Okęcie - oraz z peryferiami aglomeracji, regionem, krajem i Europą.

3.

Stymulowaniu rozwoju gospodarczego i ładu przestrzennego.

4.

Poprawie bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa osobistego uŜytkowników
systemu.
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5.

Poprawie stanu środowiska.

6.

Poprawie prestiŜu i wizerunku miasta.

Tu znów pojawia się poprawa stanu środowiska, która w Warszawie, a zwłaszcza w
centrum, po wdroŜeniu nawet części zadań zapisanych w Strategii, nastąpi.
Odniesienie do zasad zrównowaŜonego rozwoju znajduje się w opisie środków
przewidzianych do realizacji wymienionych celów.
Chodzi między innymi o:
•

Stymulowanie koncentracji miejsc zamieszkania, pracy i usług w obszarach
dobrze obsłuŜonych transportem publicznym;

•

Stymulowanie przemieszania funkcji (mieszkaniowych, pracy, usług,
rekreacji), w celu ograniczenia potrzeb podróŜowania na większe odległości;

•

Podnoszenie relatywnej atrakcyjności transportu publicznego przez jego
rozwój oraz poprzez stosowanie priorytetów w ruchu ulicznym;

•

Podnoszenie jakości i niezawodności wykonywanych usług, usprawnienie
powiązań pomiędzy podsystemami transportu publicznego, tworzenie
parkingów typu Parkuj i Jedź itp.;

•

Rozwój układu drogowego, głównie na kierunkach obwodowych w stosunku
do centrum miasta;

•

Uwzględnienie potrzeb w zakresie ruchu rowerowego i pieszego, w tym
zapewnienie systemu dróg rowerowych i parkingów, dogodnych i
bezpiecznych dojść do przystanków;

•

Usprawnienie węzłów przesiadkowych itp.;

•

Stosowanie
środków
fiskalnych
w
celu
modyfikacji
zachowań
komunikacyjnych, etapowo w postaci opłat za parkowanie, w dalszej
perspektywie w postaci opłat za wjazd do centrum;

•

Wspomaganie polityki parkingowej poprzez wprowadzenie i egzekwowanie
normatywu parkingowego przy wydawaniu pozwoleń na budowę;

•

Planowanie i koordynowanie rozwoju gospodarczego oraz przestrzennego z
rozwojem systemu transportowego.

Siedem z wyŜej wymienionych środków (działań) słuŜy realizacji celów
zrównowaŜonego rozwoju. Być moŜe naleŜałoby dalej idące wyzwania dotyczące
transportu i motoryzacji, w szczególności ująć postulaty retardacyjne. Są one
umieszczone chociaŜby w przytoczonej wyŜej alternatywnej polityce transportowej
oraz w licznych dokumentach i raportach unijnych oraz organizacji
międzynarodowych. Chodzi o wprowadzenie do narzędzi strategicznych ostrzejszych
posunięć technicznych, organizacyjnych, fiskalnych, przestrzennych ograniczających
w pewnym stopniu wolność podmiotów dotyczącą wyboru sposobu i intensywności
wykorzystania moŜliwości transportowych.
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Wypada przytoczyć takie cele formułowane przez dokumenty państwowe i
międzynarodowe. Polityka Ekologiczna Państwa wyraźnie dostrzega w nadmiernej
motoryzacji zagroŜenie, które trzeba odsuwać takŜe metodami redukcji głównej
przyczyny, czyli retardacyjnymi. Ratyfikowana Konwencja o ochronie klimatu
(Ramowa Konwencja Klimatyczna) jednoznacznie lokuje przyczynę podtrzymywania
wysokiej emisji gazów szklarniowych w transporcie, który stał się juŜ na Ziemi celem
samym w sobie i w wielu sytuacjach nie spełnia zasad dostępu do surowców
nieodnawialnych. Jest juŜ oczywiste, Ŝe właśnie z powodu rozwoju motoryzacji nie
mamy szans na wypełnianie w całym świecie skromnych ograniczeń Protokołu z
Kioto, nie mówiąc juŜ o redukcji emisji (nie imisji) gazów szklarniowych w ogóle.
Warszawa, po zrealizowaniu Strategii takŜe nie będzie wypełniać tych zasad.
Tak więc Strategia zapisując i stwarzając moŜliwości urzeczywistnienia celów typowo
sozotechnicznych (redukcji zagroŜeń fizycznych i chemicznych) w ograniczonym
stopniu sięga do listy bardziej radykalnych środków, takich jak instytucjonalne
hamowanie dalszego wzrostu motoryzacji, czy środki prawne i fiskalne zniechęcające
lub utrudniające korzystania z samochodu w podróŜach wewnątrzmiejskich.

4. Oceny rozwiązań.
4.1. Prezentacja rozwiązań mających na celu
ograniczenie lub kompensację przyrodniczą
oddziaływań na środowisko

zapobieganie,
negatywnych

W przypadku prognozy skutków środowiskowych strategii środki mitygacyjne są
dwojakiej kategorii: dotyczące samej strategii oraz związane z jej materialną
realizacją. Tych drugich jest nieskończenie duŜo, bo dotyczą wszelkich
potencjalnych, inwestycji w dziedzinie transportowej o róŜnych lokalizacjach,
uwarunkowaniach przyrodniczych i społecznych, technologiach i realizowanych w
róŜnych okresach, co oznacza takŜe róŜnicę w standardach ekologicznych. Dlatego
poniŜej zapisano w pewnym porządku te grupy środków łagodzących, które mają
charakter uniwersalny, to znaczy są do zastosowania we wszystkich omawianych
wariantach realizacyjnych strategii.
Co do środków łagodzących niekorzystne następstwa przyjęcia strategii to naleŜy
załoŜyć, Ŝe dokument będzie spełniał standardy zrównowaŜonego rozwoju, zatem
podstawowe środki łagodzące, polegać powinny na łagodnym wprowadzeniu
strategii do świadomości (lepiej akceptującej świadomości) społeczeństwa. Inne
waŜne aspekty zwiększające prawdopodobieństwo pełnego i celowego
wprowadzenie strategii to:
•

Zaakceptowanie strategii przez wszystkie rodzaje samorządów na
analizowanym terenie, co w warunkach warszawskich jest szczególnie waŜne;

•

Uruchomienie mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji
wybranych działań;

•

Monitorowanie postępów wdraŜania strategii przez niezaleŜne organizacje, w
tym ekologiczne, które w Warszawie są dostatecznie liczne.
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W sensie przedmiotowym szczególne znaczenie ma stałe analizowanie moŜliwości
pojawienia się nieplanowanych zagroŜeń dla grup społecznych, lokalnych, przyrody i
krajobrazu w wyniku uszczegóławiania zadań. NaleŜy takŜe czuwać nad
konsekwencją prowadzenia celu głównego i usuwaniem partykularyzmów
technokratyczno-biznesowych związanych z róŜnymi lobby’s transportu i dziedzin
pokrewnych. Mitygacje materialne dotyczą szeregu aspektów, które zostały
wytłuszczone.
Środki przestrzenne
MoŜliwe jest dalsze doskonalenie koncepcji rozwoju sieci transportowej w Warszawie
z uwzględnieniem celów ekologicznych. Wspominamy tu o pomyśle tworzenia
duŜych węzłów przesiadkowych (np. Dworzec Zachodni), zaplanowaniu systemu
przejść pieszych i rowerowych w centrum i rozwoju transportu zbiorowego.
Dla racjonalnego rozwoju systemu transportowego Warszawy szczególne znaczenie
mają dwa aspekty planistyczno-urbanizacyjne. Pierwszy to szybkie tworzenie
deglomeracyjnych centrów dzielnicowych i osiedlowych. Szczególnie waŜne jest to w
tych rejonach stolicy, gdzie nie ma dobrych perspektyw rozwiązania komunikacji z
centrum. Mowa zatem o Białołęce-Tarchominie, Aninie-Wawrze, Włochach-Ursusie
oraz Bemowie-Wawrzyszewie. Druga sprawa to wykorzystanie szansy usprawnienia
komunikacyjnego poprzez rozsądną, ale ograniczoną rozbudowę sieci metra.
Warszawa jest w sytuacji o tyle korzystnej, Ŝe rozszerzanie tej sieci moŜe
stymulować cały rozwój miasta w tym sprzyjać (lub nie) racjonalizacji systemu całej
komunikacji, nie tylko zbiorowej. NaleŜy moŜliwie szybko wprowadzić do systemu
komunikacji zbiorowej powiązanej z metrem elementy „dwukierunkowe” i
„obwodowe”, czyli moŜliwości wykorzystania metra do wypełniania wszystkich zadań
przewozowych, nie tylko typowo dojazdowych do pracy. Uzyskać to moŜna przez
usprawnianie dojazdów transportem publicznym (tramwaj , autobus) i samochodem
(do parkingów P&R) i do promienistych linii metra. Postulat ten nie oznacza
traktowania metra jako podstawowego środka transportu zbiorowego.
Nadal otwartym problemem jest relacja Warszawy do Wisły. Aspekt transportowy jest
tu takŜe waŜny, nie tylko z powodu moŜliwości wykorzystania rozwoju transportu
wodnego. Nowoczesne i atrakcyjne miasto nad piękną rzeką powinno mieć część
centrum z miejskimi mostami Problem dotyka ochrony przeciwpowodziowej (a nawet
przeciwwezbraniowej) i dziś jest trudny do ostatecznego rozpatrzenia.
Środki lokalizacyjne
DąŜenie do uniknięcia przecinania przez inwestycje liniowe spójnych krajobrazowo
jednostek, w szczególności terenów leśnych, zadrzewień, obszarów podmokłych
oraz terenów otwartych, powinno być jedną z podstawowych zasad przy wyborze ich
lokalizacji. Wkomponowanie drogi w krajobraz powinno polegać, przede wszystkim,
na odpowiednim ukształtowaniu powierzchni terenu, elementów przyrodniczych,
towarzyszących urządzeń oraz obiektów inŜynierskich takich jak mosty, wiadukty itd.
tak, aby po zakończeniu etapu budowy w strefie między jezdnią z terenem
otaczającym powstał krajobraz w maksymalnym stopniu dopasowany do krajobrazu
zewnętrznego. W podobny sposób manewry lokalizacyjne oraz niewielkie korekty
przebiegu tras komunikacyjnych powinny zmniejszać uciąŜliwość fizyczną, a takŜe
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psychologiczną, która takŜe powinna być brana pod uwagę. Warianty lokalizacyjne
powinny być utrzymywane w procesie inwestycyjnym moŜliwie długo, gdyŜ pozwala
to na otwartą debatę ze społeczeństwem.
WaŜnym problemem w tej grupie zagadnień jest organizacja parkingów , zwłaszcza
mających charakter tranzytowy. Systemy parkowania w miastach są równie waŜne
jak sieć ulic i dróg. Więcej, wydaje się, Ŝe właśnie parkingi stymulują charakter i
natęŜenie ruchu, gdyŜ wyznaczają realne cele i to za określoną opłatą (lub bez niej),
co uruchamia decyzje transportowe. W przypadku Warszawy, na obecnym etapie
rozwoju, przyjmuje się, Ŝe parkingi płatne o duŜej pojemności nie powinny być
lokowane w centrum, gdyŜ jest to rejon, gdzie finansowa granica zniechęcenia do
parkowania jest bardzo wysoko ustawiona, wiec dostępność miejsc moŜe
powodować szkodliwe zwiększanie natęŜenia ruchu. Parkingi róŜnych typów powinny
być lokowane poza centrum przy węzłach przesiadkowych. Co do postulowanej
przez uczestników konsultacji zwiększania liczby miejsc postojowych i parkingów w
rejonach zamieszkania w budynkach wielorodzinnych to moŜna zgodzić się z głosami
postulującymi rozszerzenie normatywów parkingowych przy wprowadzeniu tendencji
do oddalania parkingów od mieszkań, co ma zarówno dobry wpływ na warunki Ŝycia
na posesjach, jak i zmniejsza skłonność do jazdy.
Wytyczanie korytarzy i tras szybkiego ruchu, obwodnic i łączników do systemu
zewnętrznego nie jest zabiegiem łagodzącym. Strategia przyjmuje te rozwiązania,
które uzyskały formalna i społeczna akceptacje i oczekuje na postęp w tej dziedzinie.
Środki techniczne i technologiczne dotyczące dróg i szlaków komunikacyjnych
Jak wspomniano jest ich bardzo wiele. Preferować naleŜy środki likwidujące
zagroŜenie u źródła. A źródłem jest przede wszystkim pojazd w ruchu. WyróŜnić więc
naleŜy zabiegi zmierzające do ustabilizowania ruchu oraz zmniejszania jednostkowej
emisji. Stosowane są takŜe bierne środki łagodzące, rozwinięte w przypadku
uciąŜliwości akustycznych w cały system. W zakresie ograniczania poziomu hałasu
towarzyszącego eksploatacji infrastruktury drogowej najczęściej stosowane są
ekrany akustyczne, tunele, ekrany półtunelowe, okna o podwyŜszonej izolacji, ekrany
chroniące fasady budynków itp. Skuteczność ekranów akustycznych, określana jest
jako róŜnica pomiędzy natęŜeniem dźwięku w danym punkcie przed i po
zainstalowaniu ekranu. Generalnie o bardzo wysokiej skuteczności mówimy, gdy
obniŜenie równowaŜnego poziomu dźwięku LA jest większe niŜ 10 dB. Za poziom
akceptowalny uznaje się redukcję hałasu rzędu 4–6 dB, poniŜej 4 dB ekran uwaŜa
się za nie spełniający swej roli. Zdolność zmniejszania natęŜenia hałasu przez ekran
zaleŜy od wielu czynników, zarówno zewnętrznych, jak: temperatura i wilgotność
powietrza, prędkość i kierunek wiatru itp., szerokość źródła (drogi, linii kolejowe), a
takŜe wynikających ze specyfiki ekranu – jego skończonej długości, wysokości,
rodzaju konstrukcji itd. Nie bez znaczenia jest takŜe zagospodarowanie otoczenia.
Stosowanie ekranów akustycznych na terenach miejskich nie jest rozwiązaniem
uniwersalnym i niezawodnym w kaŜdych warunkach i w duŜej mierze zaleŜy ono od
funkcji, jaką pełni droga. W przypadku ulic miejskich, zlokalizowanych w centralnych
częściach miasta o zwartej zabudowie, ekrany nie są rozwiązaniem zalecanym z
uwagi na niewielką skuteczność, a nawet moŜliwość pogorszenia warunków
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akustycznych oraz niskie walory estetyczne. Inaczej sytuacja przedstawia się w
przypadku dróg szybkiego ruchu prowadzonych przez obszary o mniejszej zwartości
zabudowy, połoŜone na obrzeŜach miasta. Ekrany mogą być tam lokalizowane na
długich odcinkach, co pozytywnie wpływa na ich skuteczność. NaleŜy przewidywać
stopniowe likwidowanie ekranów w miarę poprawy klimatu akustycznego oraz
dokonywania zmian w zagospodarowaniu terenów.
Kolejnym sposobem ograniczenia uciąŜliwości akustycznej trasy jest jej
przeprowadzenie pod powierzchnią terenu. Rozwiązanie takie jest jednym z
najskuteczniejszych stosowanych obecnie sposobów ograniczenia lub całkowitego
wyeliminowania uciąŜliwości związanych z hałasem. Posiada ono jednak liczne wady
utrudniające jego powszechne stosowanie, wynikające przede wszystkim ze
znacznej ingerencji w środowisko, zwłaszcza w zakresie wód gruntowych i budowy
podłoŜa oraz wysokich kosztów realizacji. Poprowadzenie drogi w tunelu powinno
obejmować w związku z tym jedynie najbardziej problematyczne fragmenty
planowanych inwestycji, obszary, na których zapewnienie wymogów bezpieczeństwa
i zdrowia ludności, a takŜe ochrony środowiska nie moŜe być osiągnięte za pomocą
innych środków.
PowaŜną wadą wszelkich rozwiązań tunelowych jest moŜliwość pogorszenia
lokalnych warunków aerosanitarnych na skutek utrudnionego rozchodzenia się
zanieczyszczeń na zagłębionym odcinku, a w sytuacji wystąpienia powaŜnej awarii
np. kolizji powaŜne zagroŜenie dla uŜytkowników drogi czy utrudnienie
przeprowadzenia akcji ratunkowej. Ponadto, niejako ceną ograniczenia uciąŜliwości
akustycznych na powierzchni jest zagraŜający zdrowiu poziom natęŜenia dźwięku w
tunelu.
Najłatwiejszymi metodami w walce z hałasem mogą być:
•

Odpowiedni układ zabudowy, chronionej oraz nie podlegającej ochronie,
tworzący strefę cienia akustycznego dla obiektów znajdujących się poza
pierwszą linią zabudowy, którą mogą stanowić garaŜe, pawilony handlowe,
magazyny itp.;

•

Właściwa lokalizacja pomieszczeń chronionych w stosunku do elewacji
naraŜonej na bezpośrednie działanie hałasu (na etapie projektu
architektonicznego);

•

Zastosowanie odpowiedniego kształtu elewacji wraz z dodatkowymi
zabezpieczeniami akustyczno budowlanymi, jak np. przeszklone loggie lub okna
dźwiękoizolacyjne (rozwiązanie z oknami wymaga zapewnienia odpowiedniej
wentylacji pomieszczeń).

Istnieje gama sposobów zmniejszających poziom zagroŜenia wibracjami
pochodzącymi z ruchu pojazdów. To przede wszystkim róŜne wkładki i warstwy
geotechniczne wprowadzane w podłoŜa dróg i linii kolejowych/tramwajowych.
W zasadzie nie ma biernych sposobów zmniejszania uciąŜliwości aerosanitarnych.
Stosuje się dobre, przewietrzane, rozwiązania węzłów i stara się prowadzić odcinki w
sąsiedztwie zabudowy tak, by wzmagać procesy wymiany powietrza. Przy tym naleŜy
umiejętnie wykorzystywać fakt, Ŝe sam ruch pojazdów sprzyja dynamizowaniu
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lokalnej cyrkulacji powietrza. Fundamentem jest utrzymanie warszawskiego systemu
naturalnej klimatyzacji z zachowaniem ciągów przewietrzających z ruchem powietrza
na moŜliwie małych wysokościach.
W ochronie wód podziemnych podstawowe znaczenie ma ograniczenie moŜliwości
przedostania się odcieków z jezdni do gruntu. W części dróg podłączonych do sieci
kanalizacyjnej polegać ono na zapewnieniu jak największej jej szczelności oraz
zastosowaniu środków ograniczających przedostawanie się wód z jezdni poza jej
krawędź, takich jak odpowiednio wysokie krawęŜniki, poprawianie zdolności
absorpcyjnych gruntu itp. Na odcinku odwadnianym do gruntu podstawowym
działaniem powinno być utrzymanie w dobrym stanie systemu rowów i stawów
sedymentacyjno-infiltracyjnych zapewniające sprawny przepływ wód opadowych.
Ponadto powinno się dąŜyć do ograniczenia niekontrolowanej infiltracji odcieków z
jezdni np. na skutek ich rozbryzgiwania przez pojazdy czy w początkowych
odcinkach rowów prowadzących do stawów, gdzie stęŜenie zanieczyszczeń jest
największe.
W zakresie zapobiegania zmianom w bilansie wodnym, w korytarzu planowanej
inwestycji komunikacyjnej naleŜałoby przede wszystkim dąŜyć do zatrzymania jak
największej objętości wód opadowych w miejscu ich kontaktu z podłoŜem; poprzez
zastosowanie szczelnej instalacji odprowadzającej ścieki moŜna uniknąć infiltracji
wód gruntowych do jej wnętrza.
Techniczne środki ochrony środowiska gruntowo-wodnego są dobrze znane i w
zasadzie stosowane. Zasadą jest tworzenie sanitowanych zlewni drogowych z
kontrolowanym jakościowo i ilościowo odpływem. W miarę zwiększania się natęŜenia
ruchu, zlewnie te są lepiej wyposaŜone w urządzenia oczyszczające.
Działaniami ograniczającymi negatywny wpływ na jakość gleb powinno być
stosowanie pasów roślinności ochronnej utrudniających rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń oraz zapewnienie płynności ruchu.
PowaŜnym zespołem zabiegów łagodzących powinna być ekologizacja zimowego
utrzymania dróg w mieście. Strategia pomija to zagadnienie. Zimowe utrzymanie
powinno mieć takŜe charakter strefowy. W śródmieściu większe znaczenie naleŜy
przypisywać właścicielom terenów i posesji – stały dozór i usuwanie bieŜące, w tym
w duŜej części mechaniczne. Rozpatrzyć moŜna takŜe systemy podgrzewania
chodników, np. za pomocą ekologicznych pomp ciepła. Kwestia ta jest szczególnie
aktualna w obliczu postępującego procesu globalnego ocieplenia, który powoduje
zwiększenie liczby przypadków, przy których temperatura nawierzchni przechodzi
przez 0o C.
Istotne jest takŜe zintensyfikowanie w Warszawie oczyszczania ulic, jako środek
przeciwko niezorganizowanej emisji pyłów.
W tej grupie znajdują się róŜnego rodzaju rozwiązania uznawane za zdecydowanie
przyjazne środowisku, które warto rozpatrzyć jako moŜliwe do zastosowania w
Warszawie na zasadach wsparcia subwencjonowanego. Mieszczą się tu wszystkie
inicjatywy związane z nowymi napędami i paliwami (do zastosowania w istniejących
sieciach) , chroniące środowisko sposoby likwidacji śliskości pośniegowej,
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zmniejszające
hałas
nawierzchnie,
inteligentne
sygnalizacje,
systemy
ogólnodostępnych wypoŜyczalni rowerów, energooszczędne sposoby oświetlania
ulic, rozpraszacze sytuacji przedsmogowej. W ramach konsultacji zgłoszono
potrzebę zastosowania biopaliw w transporcie miejskim.
Środki łagodzące dotyczące pojazdów transportu indywidualnego
Tu wyróŜnia się grupę zamierzonych działań wpływających na decyzje transportowe
właścicieli i kierowców oraz bogate moŜliwości obniŜania emisji jednostkowej
pojazdów. Istotne znaczenie mają skoordynowane wysiłki agend UE w kierunku
standaryzacji ekologicznej samochodów. Na razie odbywa się to przede wszystkim
drogą informacji handlowej. Perspektywiczny wpływ na decyzje indywidualne
(jechać/nie jechać, kupować pojazd o znaczącej/niewielkiej emisji spalin, hałasu),
moŜe mieć działalność samorządów.
W projekcie „Strategii” słusznie poświęcono znaczną uwagę stworzeniu warunków do
zwiększenia wykorzystania roweru. Poza ułatwieniami dla ruchu rowerowego
przewidziano tworzenie parkingów rowerowych przy przystankach transportu
publicznego oraz systemu „roweru publicznego”.
Pilnie potrzebny jest system wyeliminowania indywidualnych trucicieli – pojazdów o
znaczącej emisji CO i hałasu. W tym celu wskazane byłoby wprowadzenie
stosownych wymogów rejestracyjnych a takŜe uruchomienia promocji dla
podejmujących indywidualne działania na rzecz ograniczania emisji hałasu i spalin z
pojazdu.
Warszawa moŜe być miastem testowania proekologicznych dodatków do paliw.
Propozycja ta jest wyjątkowo trudna bo dotyczy interesów monopolu paliwowego, ale
w duŜym i bogatym mieście ma szanse rozwinięcia.
Środki łagodzące dotyczące transportu zbiorowego
UciąŜliwość transportu zbiorowego jest zawsze mniejsza niŜ suma uciąŜliwości
pojazdów indywidualnych przewoŜących tę sama liczbę osób. Dlatego środkiem
łagodzącym jest przede wszystkim odpowiednie zapełnienie transportu publicznego,
co wynika z dobrej jego organizacji. Zaletą transportu publicznego jest więc takŜe
elastyczność oferty transportowej, co preferują sieci dające się modyfikować i łatwo
regulować na nich pojemność. ZagroŜenia fizyczne łagodzi się tymi samymi
sposobami, co wszelkie uciąŜliwości pochodzące od pojazdów. Ze względu na
gęstszą sieć kontroli instytucjonalnej transport zbiorowy jest lepiej wyposaŜony w
techniczne środki zmniejszające emisję (lepsze paliwa, ograniczenie prędkości,
wyznaczone trasy). W przypadku autobusów, juŜ dziś stosowane lepsze emisyjnie
paliwa (olej niskosiarkowy) powinny być normą. W przyszłości podnoszoną.
Środki łagodzące dotyczące transportu tranzytowego
Zasadniczo chodzi tu o zabiegi daleko wykraczające poza obszar Strategii. Chodzi o
takie rozwiązania transportowe, które nie będą wprowadzać ruchu tranzytowego do
miast, w tym przypadku do Warszawy. Dopiero potem, z konieczności naleŜy uŜywać
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środków formalnych (zakazy ruchu) przy koniecznym wskazywaniu tras
obwodowych. W przypadku Warszawy najpowaŜniejszym zagroŜeniem jest
kierowanie przez miasto tranzytu wschód- zachód.
Środki łagodzące dotyczące systemów logistycznych transportu
Tu znajduje się lista przedsięwzięć racjonalizujących proces przewozu ładunków, w
tym dostaw do miasta. Chodzi tu o zmniejszenie udziału transportu drogowego
oraz rozwój nowoczesnych centrów logistycznych i zaawansowanych rozwiązań
organizacyjnych.
Środki łagodzące o charakterze ekonomicznym
Podstawowym mechanizmem, który powinien być tu uruchamiany jest relacja
pomiędzy jednostkowym kosztem przewozu transportem indywidualnym i zbiorowym.
Warunkiem wyjściowym jest utrzymanie wysokiego standardu usług transportu
zbiorowego przy występowaniu uciąŜliwości transportu indywidualnego. Najbardziej
obiecującym i najwaŜniejszym działaniem jest zastosowanie środków fiskalnych
zniechęcających do wykorzystywania samochodu do podróŜy wewnątrzmiejskich:
opłat za parkowanie, za wjazd do centrum, a – w dalszej perspektywie za korzystanie
z wszystkich dróg publicznych. Pozostała część środków z tej grupy dotyczy
dofinansowywania ruchu rowerowego i pieszego, przy zwiększaniu uciąŜliwości
finansowych związanych z ruchem drogowym.
Środki łagodzące o charakterze administracyjnym
Zasadniczą drogą administracyjną umoŜliwiającą wprowadzenie, praktycznie
nieograniczonej, gamy środków mitygacyjnych jest procedura ocen oddziaływania na
środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz na
obszary NATURA 2000. Zamieszczamy tu, tylko skrótowe, uwagi wywodzące się z
doświadczeń nad stosowaniem tej procedury w odniesieniu do przedsięwzięć
drogowych.
Procedura ocen oddziaływania na środowisko jest złoŜona, a kaŜdy rodzaj
działalności wymaga indywidualnego podejścia przygotowujących raport OOS.
Nawet w obrębie jednej branŜy, takiej jak drogownictwo, poszczególne inwestycje
często mają odmienny charakter i wymagałyby odrębnego ustalania zakresu oceny.
RóŜnice te dotyczą zarówno rodzaju oddziaływań i elementów środowiska
podlegających analizie, jak i dokładności oraz zakresu badań, a takŜe propozycji
względem dalszego monitoringu. Problemy te moŜna spotkać zarówno w obrębie
jednej, bardzo rozbudowanej inwestycji liniowej, która przechodzi przez tereny o
zróŜnicowanych strukturach, jak i w przypadku mniejszych, teoretycznie
analogicznych
przedsięwzięć.
Niestety
polskie
prawodawstwo
utrudnia
zaproponowanie zakresu dokumentu na podstawie uzasadnionego zapotrzebowania.
Tak samo nie jest moŜliwe „uznaniowe" kwalifikowanie przedsięwzięcia do
konieczności sporządzenia OOS; zarówno zakres, jak i rodzaje inwestycji
podlegające procedurze, zbyt rutynowo precyzują rozporządzenia.
Istotnym manewrem administracyjnym o charakterze mitygacji biernej, naleŜy
wyznaczanie obszaru ograniczonego uŜytkowania. W przypadku dróg i linii
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kolejowych o duŜym planowanym ruchu wyznaczenie takiego obszaru jest oczywiste
(tymczasem w Polsce OOU zatwierdzono zaledwie w paru przypadkach). Gdyby jej
wprowadzenie okazało się niezbędne, naleŜałoby w raportach oddziaływania na
środowisko, wykonywanych przed realizacją danego przedsięwzięcia, zamieszczać
zapisy o obowiązkowym sporządzeniu raportu porealizacyjnego badającego
rzeczywisty wpływ danej trasy na środowisko. Powinien on dotyczyć nie tylko
wyznaczonego obszaru ograniczonego uŜytkowania, ale równieŜ oceniać wielkość
oddziaływań danej inwestycji na pozostałe tereny z nią sąsiadujące, w celu
ewentualnej modyfikacji przebiegu granic tego obszaru.
Z doświadczeń amerykańskich i kanadyjskich wynika, Ŝe poziom zrozumienia i
trafność oszacowań zawartych w ocenach, zaleŜy w duŜym stopniu od
bezpośredniości wpływu danego czynnika na otoczenie. NajwyŜszy osiągany jest
najczęściej dla badań fizyczno -chemicznych, najniŜszy dla społecznych. W pracach
omawiających tę tematykę zaznacza się, Ŝe im mniejsza pewność przewidywań
wpływu danego czynnika, tym większy nacisk powinno połoŜyć się na jego
monitoring oraz omówienie w raporcie porealizacyjnym (tu się ujawnia jedna ze
słabości polskiego systemu OOS, którą jest takŜe niedostateczny udział
społeczeństwa w całości procesu).
Właśnie analizy (oceny) porealizacyjne są w przypadku przedsięwzięć
transportowych szczególnie waŜne i naleŜą do postulowanych zabiegów
łagodzących. Wspiera je takŜe nowa regulacja prawna, czyli Ustawa o udostępnianiu
informacji o środowisku… DuŜym problemem w przypadku analiz porealizacyjnych
jest brak sprecyzowanych przepisów dotyczących konieczności ich sporządzania
oraz zawartości. Naturalnym odruchem autora jest uwzględnienie wszystkich
elementów analizowanych na we wcześniejszych ocenach dotyczących danej
inwestycji, jednak nie zawsze wydaje się to konieczne. NaleŜałoby zajmować się
raczej tymi efektami przeprowadzonego przedsięwzięcia, które na etapach
poprzedzających raport porealizacyjny zostały wyszczególnione jako moŜliwe
zagroŜenia. JeŜeli autor opracowania powstałego na wcześniejszym etapie
procedury nie wspomina o zagroŜeniu ze strony danego oddziaływania,
rozpatrywanie go wydaje się bezcelowe, chyba, Ŝe istnieją przesłanki mówiące o jego
uciąŜliwości np.: wyniki prowadzonego monitoringu lub głosy mieszkańców terenów
sąsiadujących z daną inwestycją. Sytuację upraszcza zlecenie przez inwestora, który
najczęściej występuje o sporządzenie raportu porealizacyjnego opracowania
oddziaływania inwestycji na środowisko tylko dla jednego elementu – hałasu.
W układzie zabudowy miejskiej, sąsiadującej bezpośrednio z trasą komunikacyjną,
naleŜy liczyć się z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu dźwięku o wartość do
20 dB w zaleŜności od jej usytuowania. Sytuacja taka zaistniała zarówno na
głównych warszawskich arteriach, jak i na drogach w mniejszych miejscowościach.
Pomimo wszystkich uciąŜliwości i niedogodności towarzyszących powstawaniu i
rozbudowie dróg trudno zaprzeczyć, iŜ trasy komunikacyjne są nierozerwalnymi
częściami układu zurbanizowanego, bez względu na jego skalę. Zapobieganie
rozrastaniu się sieci drogowej jest więc - niemoŜliwe, jakkolwiek naleŜy starać się
ograniczać ich nadmierne oddziaływanie na środowisko, co jest głównym zadaniem
procedury OOS w branŜy transportowej.
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Mniejsze znaczenie mają inne środki administracyjne jak opłaty, kary,
rozporządzenia itd., poniewaŜ w przypadku systemu transportowego trafiają one
praktycznie do tych samych drzwi. W przypadku przedsiębiorstw prywatnych, te
elementy zarządzania ochroną środowiska nabierają znaczenia, a w przypadku
indywidualnych uŜytkowników, powinny szybko takiej roli nabrać.
Środki łagodzące o charakterze edukacyjnym i wychowawczym
Tu znów gama moŜliwości jest nieograniczona. Strategie powinny w większym
stopniu, i z wykorzystaniem doświadczeń profesjonalistów, zajmować się
budowaniem zdrowej świadomości ekologicznej uŜytkowników i oferentów usług
transportowych wszelakiego rodzaju. W obecnych warunkach Warszawy
fundamentalne znaczenie ma edukacja dotycząca uzgodnień lokalizacyjnych z
poszanowaniem wszystkich stron, a przede wszystkim głównych celów społecznych i
ekologicznych. Równie waŜna jest nieustająca kampania informacyjna promująca
ograniczone uŜytkowanie samochodu na rzecz bardziej przyjaznych środowisku
sposobów przemieszczania się. Argumentami szczególnie nośnymi w obu
przypadkach jest fizyczne i psychiczne zdrowie ludzi, a takŜe zachowanie ładu
przestrzennego i zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Wyodrębnienie środków łagodzących wpływ na zdrowie i Ŝycie
Wprowadzanie środków łagodzących nie moŜe być celem samym w sobie. Nie moŜe
takŜe ogólnie powoływać się na „ochronę środowiska”. W kaŜdym przypadku musi
być jasno określony cel, co umoŜliwia potem sprawdzenie skuteczności
zastosowanego środka. Takim uniwersalnym celem w warunkach miejskich jest
podwyŜszanie jakości Ŝycia mieszkańców. W zasadzie, w kaŜdym prawie przypadku
sugerowania stosowania zabiegów mitygacyjnych ten właśnie argument trzeba
eksponować. Nie oznacza to niczego innego, jak preferowania zdrowia ludzkiego we
wszystkich jego aspektach. Nigdy nie moŜna zapominać o potrzebie analizy projektu
transportowego pod katem zmniejszenia zagroŜenia dla Ŝycia (wypadki) i zdrowia.
Prozdrowotne środki łagodzące, mają zatem pierwszeństwo. Wspomnijmy tu choćby
tylko o doskonaleniu pojazdów w zakresie bezpieczeństwa pasaŜerów, oraz o tzw.
„miękkim” kształtowaniu dróg w celu ograniczania skutków wypadków, a nawet
ograniczaniu moŜliwości popełniania przez kierowców błędów prowadzących do
takich wypadków. Na warszawskich sieciach dróg przyspieszonego ruchu wydaje się
to niezastąpione.
Wyodrębnienie środków mających wpływ na redukcję zagroŜeń dla przyrody, w
tym chronionej (zwłaszcza dla NATURY 2000)
Kwestia ta, jest formalnie oczywista. We wszystkich przedsięwzięciach
transportowych w Warszawie ten aspekt jest bardzo aktualny. Zawsze wiąŜe się z
wyszczególnieniem poŜądanych środków łagodzących, często o charakterze
kompensacyjnym. Problem został opisany wyŜej. Potrzebna jest długofalowa
strategia utrzymania warszawskiego odcinka obszaru NATURA 2000 w powiązaniu z
planem jego ochrony (wymóg ustawowy). Dokument ten powinien przewidywać
kolejne techniczne przekroczenia rzeki, w tym mosty kołowe i ewentualnie tunel pod
rzeka, który powinien być w perspektywie przewidziany jako rozwiązanie
alternatywne i przeciwawaryjne.
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Lokalnym, ale cennym środkiem łagodzącym jest tworzenie quasinaturalnych ciągów
przyrodniczych wzdłuŜ dróg głównych jako element ochrony biernej. W czasie
przygotowywania dokumentów takie działanie zostało zainicjowane w postaci
programu zagospodarowania doliny warszawskiej Wisły.

4.2. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w
tym takŜe wskazanie napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy
Delimitacja przestrzenna
Warszawski węzeł komunikacyjny jest ewenementem w skali kraju. WyróŜnia się
takŜe pewnymi skrajnościami w stosunku do innych metropolii. Oznacza to a priori,
Ŝe integracja zrównowaŜonego systemu transportu w stolicy Polski musi odbywać się
takŜe w warunkach szczególnych, nie tak, jak w szybko rozwijającym się duŜym
mieście, ale z uwzględnieniem owych odmienności, a nawet nadzwyczajności.
Trzeba je moŜliwie prosto zidentyfikować.
W zakresie transportu samochodowego Warszawa jest największym, stale rosnącym
i ograniczanym tylko moŜliwościami dostępu węzłem-celem podróŜy i jednocześnie
generatorem decyzji przemieszczania się. W Warszawie zanotowano najwyŜsze
dobowe i godzinne natęŜenia ruchu samochodowego w Polsce (około 140.000
pojazdów na trasie AK i niewiele mniej na TŁ). Ruch na wjazdach do miasta jest 5ciokrotnie większy niŜ na najruchliwszych drogach. Oznacza to, Ŝe gdyby stolica
miała obwodnice, ruch na niej byłby jeszcze wyŜszy od wymienionego wyŜej (jeśli
byłaby to obwodnica o kilku pasach ruchu w obie strony). MoŜna, zatem teoretycznie
przyjąć, Ŝe rozwiązując problem systemu transportowego Warszawy rozwiązujemy
problem największego i rosnącego zadławienia systemu komunikacji w kraju. Tu
naleŜy wspomnieć, Ŝe usuwanie takich niedogodności jest zdecydowanie działaniem
prośrodowiskowym, gdyŜ niezamierzone blokowanie ruchu nie jest środkiem
słuŜącym ochronie środowiska. Oznacza to, Ŝe drogi, jako pewien nie do końca
racjonalny sposób wykorzystania przestrzeni, są jednak uzasadnione, jeśli w sposób
uspokojony, ale liczny, przemieszczają się po nich pojazdy mające określone, trafne
ekonomicznie lub społecznie, cele podróŜy. Występujące w przypadku zadławienia
ruchu: wzmoŜona emisja spalin, zczerpywanie zasobów nieodnawialnych (paliw),
elementów konstrukcyjnych pojazdów, marnowanie czasu, a nawet środków
finansowych, to działania, których nic nie uzasadnia, i które są niezgodne ze
zrównowaŜonym rozwojem nawet, jeśli okresowo zniechęcają ludzi do uŜywania
samochodów. W tym rozumieniu Warszawa jest miastem takŜe pod tym względem
nieekologicznym, gdyŜ będąc aglomeracją nie tak wielką w skali świata i potencjalnie
dobrze zlokalizowaną (miastem otwartym fizjograficznie we wszystkie strony, raczej
ekstensywnie zabudowanym i w miarę równomiernie otoczonym celami
zewnętrznymi), wykazuje zły stan swobody podróŜowania.
Wypada takŜe zauwaŜyć, Ŝe Warszawa nie jest miastem tranzytowym, tranzyt
bardzo bliski (tzn. przejazd przez miasto w celu osiągnięcia celów, po jego drugiej
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stronie) jest niewielki. Tranzyt nisko i średniodystansowy z kolei odbywa się przez
Warszawę i jest większy, powodując dalszy wzrost ruchu, zwłaszcza w strefie
kierunków północnych i wschodnich. Molwa o przejazdach w granicach aglomeracji
oraz niektórych powiatów ościennych (Mińsk Mazowiecki, Pasmo Pruszkowskośyrardowskie) Z kolei tranzyt długodystansowy jest prawie nieistotny, mimo, Ŝe to w
interesie tego potoku samochodów planuje się róŜne drogi ekspresowe. Pewnym
wyjątkiem jest tu korytarz nr 2 (droga krajowa nr 2/ nie istniejąca autostrada A2) - tu
pojawia się wzmoŜony ruch na dłuŜszym odcinku Łódź-Warszawa, a nawet PoznańWarszawa. Paradoksalnie właśnie tego odcinka jeszcze nie zrealizowano i to nie
zrealizowano w najwaŜniejszym fragmencie – dojazdu do Warszawy od zachodu.
Jest to pewien kompromitujący symbol naszego otwarcia w stronę Unii. W obecnych
warunkach rozwiązanie tego problemu jest o skalę wielkości waŜniejsze niŜ
wszystkie projekty modernizacji dróg, linii tramwajowych, kolei i lotnisk razem wzięte.
Rozwiązanie zachodniego wjazdu do stolicy z rozprowadzeniem ruchu po mieście (w
tym sensownym jego zatrzymaniem, ale nie w korkach) jest wstępem do kaŜdej wizji
zintegrowanego transportu. Sposób rozprowadzenia tego ruchu delimituje przestrzeń
transportową Warszawy. PoniewaŜ moŜna, (choć z trudem) wyznaczyć wysoce
prawdopodobne główne kierunki wyprowadzenia ruchu z okolic OŜarowa (nie
istniejący kraniec A2 czyli węzeł Konotopa) moŜna takŜe zarysować trzy strefy
organizacji transportu w Warszawie:
1.

Strefę dojazdu do miasta, czyli od nie istniejącej obwodnicy zewnętrznej do tzw.
obwodnicy miejskiej (małej).

2.

Strefę miejską pomiędzy obwodnicą miejską a centrum miasta, gdzie
przewidywać naleŜy róŜnego rodzaju ograniczenia ruchu (gama tych ograniczeń
jest w SZRSTW przedstawiona), strefę kończy po stronie centrum obwodnica
śródmiejska powiązana z łańcuchem punktów P&R i innymi elementami
wymuszonego ruchu okręŜnego oraz koniecznego parkowania lub zawracania.

3.

Strefę śródmiejską, jedną lub parę, w tym strefy niektórych dzielnic z
ograniczeniami ruchu i nowym systemem sieci komunikacji zbiorowej.

Taki układ, który wydaje się rozsądnym schematem w obliczu przytoczonych faktów
budowany jest zatem, na motoryzacyjnej osnowie, sieć kolejowa i inna szynowa
(takŜe metro) są jednak integralną częścią tej sieci, choć dotychczasowe działania
lokowały go na pozycji uzupełnienia praktycznie nie wpływającego na kształt tego
schematu. Strategia oraz niektóre dokumenty planujące rozwój warszawskiego
transportu przesądziły o potrzebie integracji rodzajów i form transportu miejskiego.
Natomiast moŜna zauwaŜyć, Ŝe gdyby zdecydowano się na budowę pierwszej linii
metra od Chrzanowa do Dworca Wileńskiego, to wyjściowa delimitacja byłaby inna.
Ten schemat moŜna przyjąć jako podkład delimitacyjny do wyróŜnienia wariantów.
Teoretycznie moŜna budować warianty dokonując róŜnych połączeń podwariantów
dotyczących poszczególnych stref, jednak pewna logika kompozycyjna da się na te
schematy nanieść. Zwracamy takŜe uwagę, Ŝe w niniejszej prognozie wprowadzamy
i analizujemy warianty spełniające waŜne warunki (kryteria) prośrodowiskowe, z
których znaczna część współgra z kryteriami i celami uniwersalnymi, chociaŜby
zapisanymi w Strategii Rozwoju Warszawy, Studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego, Programie Ochrony Środowiska i powtórzonymi
w SZRSTW.
Pakiet wariantowy. Dyskusja nad wariantem ekologicznym i zerowym
Strategii rozwoju systemu transportowego Warszawy tylko teoretycznie moŜe być
bardzo wiele. Konieczność rozwiązania na konkretnym miejscu bardzo wielu celów,
w tym nie związanych z transportem, limituje tę liczbę do kilku. Przy czym strategie
racjonalne muszą zakładać dwa warunki brzegowe – szybkie wprowadzenie systemu
obwodnicowego miasta oraz prowadzenie konsekwentnych działań zmierzających do
ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta. Warianty lub podwarianty
pojawiają się przy róŜnych priorytetach dąŜenia do celów. Ponadto, bez względu na
ocenę faktów, rozwój systemu musi odnosić się do wszystkich poprzednich realizacji
oraz do zatwierdzonych dokumentów branŜowych, które Warszawa posiada.
Najszerszy margines modyfikacji tych warunków wstępnych daje harmonogram
realizacyjny. W przypadku sieci transportowej, kolejność realizacji generuje
odmienności kolejnych sytuacji wyjściowych.
NaleŜy jeszcze wyjaśnić znaczenie wariantów zerowego i ekologicznego. Wariant
zerowy oznacza nie realizowanie strategii transportowej. Nie prowadzi to do
katastrofalnych zagroŜeń ekologicznych, gdyŜ Warszawa ma dobre warunki
naturalne do dyssypacji zagroŜeń aerosanitarnych i innych. Prowadzi jednak w
sposób nieunikniony do obniŜania funkcji miasta i stolicy, częściowego a potem
pełnego zablokowania, graniczącego z zamknięciem miasta. Ocenia się, Ŝe bez
intensywnych działań wdraŜających Strategię, nastąpi to za kilkanaście lat.
Warszawa będzie pierwszym miastem w Polsce, które mogłoby osiągnąć taki stan
beznadziei rozwojowej z powodu niewydolności komunikacyjnej. Wariant taki jest
zatem nie do przyjęcia, ale trzeba go analizować.
Wariant ekologiczny, to miasto bez samochodów (CAFCI). Rozwiązanie moŜliwe, ale
w przypadku duŜych i wielofunkcyjnych miast nierealne. Wariant taki ma jednak
zaletę porównywalności. MoŜe być takŜe rozumiany jako wariant o jednoznacznej
preferencji transportu publicznego.
Ulokowanie propozycji programowej jako wariantu
Strategia promuje jeden wariant, który nazywa zrównowaŜonym. Wariant ten
wybrano po rozwaŜeniu (w innych opracowaniach) wariantów: a) rozwoju
Ŝywiołowego, b) miasta dla samochodu, c) miasta bez samochodu oraz d)
zrównowaŜonego rozwoju. Wybrano ten ostatni. Będziemy go nazywać WZ lub
wariantem I. Oznacza on zrównowaŜony rozwój transportu z preferencją transportu
publicznego. Propozycja zapisana w Strategii jako jednowariantowa w rzeczywistości
zawiera elementy obu niŜej przedstawionych podwariantów, róŜniących się
charakterem procesu organizacyjno-technicznego dochodzenia do stanu
wyznaczonego przez Strategię. Podwarianty te zapisane tylko w Prognozie (zgodnie
z zaleceniami dotyczącymi takich dokumentów) nazywane będą Ia i Ib. NaleŜy wobec
tego dopasować wyszczególnione w Strategii cele operacyjne, priorytety, narzędzia
oraz zadania do opisanych niŜej podwariantów i w następstwie publicznej dyskusji
wybrać, a raczej promować, jeden z nich. Zdaniem Autorów Prognozy są one
równowaŜne ekologicznie, moŜe takŜe ekonomicznie. Są zdecydowanie róŜne pod
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względem społecznym, przy czym znów mowa nie o stratach i korzyściach
społecznych, ale o sposobie uzyskiwania tak potrzebnej akceptacji dla systemu
transportowego. Oba podwarianty mogą w róŜny sposób zawierać strategie
cząstkowe związane z róŜnymi środkami transportu, związkiem systemu
transportowego Warszawy z układami zewnętrznymi, koncepcją rozwoju samego
miasta i jego otoczenia, wprowadzania narzędzi ekonomicznych itd.
Takimi oczywistymi elementami łączącymi oba podwarianty są węzły zewnętrzne
dojazdowe dla przybyszy do Warszawy, węzły przy linii metra i liniach kolejowych.
Wreszcie oba podwarianty wiąŜe myśl o uporządkowaniu komunikacji podmiejskiej,
dalekobieŜnej kolejowej i autobusowej oraz miejskiej z koniecznym duŜym węzłem
przesiadkowym, takŜe o charakterze P&R i B&R. Wydaje się, ze takim miejscem
moŜe być Dworzec Zachodni, w przyszłości dobrze skomunikowany z lotniskiem
(lotniskami) oraz autostradą A2.
Transport elastyczny
Tak roboczo nazwano podwariant Ia czyli elastyczny podwariant wariantu
zrównowaŜonego. Polega on na świadomym, ale stopniowym przemodelowywaniu
układu transportowego centrum Warszawy poprzez wyprowadzanie ruchu
samochodów osobowych i wprowadzanie w ich miejsce transportu zbiorowego, z
priorytetem przede wszystkim dla komunikacji autobusowej. Kolejne ulice miejskie
zamieniane będą w trasy (takŜe jednokierunkowe) autobusów, bez lub z bardzo
ograniczonym ruchem innych pojazdów. Na granicach tych, stopniowo tworzonych
ograniczeń, pojawią się elementy systemu P&R i B&R w miejscach generalnie
opisanych (ring DW.Centralny – Trasa Łazienkowska - DW.Wileński - DW Gdański).
Reakcja na wzmoŜone potrzeby transportowe to ograniczenia ruchu indywidualnego i
szybkie wzmocnienie transportu publicznego, praktycznie bezinwestycyjne. Tam,
gdzie to będzie moŜliwe uzupełniana będzie takŜe komunikacja szynowa.
Stosunkowo mała ingerencja w układ przestrzenny.
Transport sztywny
Zasadniczą odmiennością tego podwariantu (Ib) jest konsekwentne, według z góry
ustalonego programu, realizowanie zmodernizowanej sieci transportu publicznego i
towarowego w Warszawie, według zasad strefowych (tych samych, co w wariancie
Ia), ale z wyraźną preferencją transportu szynowego (kolej, tramwaj, metro) na
trasach z góry załoŜonych a więc takŜe, z juŜ na początku wyznaczonym, obszarem
ograniczonego ruchu. Systemy zewnętrzne, wyprowadzające ruch i odrzucające
tranzyt są tu podobne. MoŜliwe prowadzenie manewrów planistycznych czyniących
struktury funkcjonalne mniej gęstymi, co powodowało zbytnie nasilenie transportu. A
więc stosunkowo duŜa, ale świadoma, ingerencja w układ przestrzenny miasta.
Dyskusja wariantowa
Obowiązek przeprowadzania porównawczej analizy wariantów dotyczy koncepcji
środowiskowej Strategii, a nie wariantów lokalizacyjnych sieci transportowej czy
wyboru rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych. Wariantami
są, zatem spodziewane relacje transportu publicznego (zdecydowanie mniej
uciąŜliwego i mniej zachłannego na zasoby środowiskowe) do pozostałego. Strategia
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wskazując te warianty, przedstawia takŜe instrumenty pozwalające, na w miarę
demokratyczne, ich wdraŜanie. NaleŜy pamiętać, Ŝe wybrany wariant musi być do
przyjęcia takŜe ze społecznego punktu widzenia, czyli nie moŜe wprowadzać skrajnie
niesprawiedliwego podziału miasta na strefy beneficjenckie i tracące walor połoŜenia
oraz generować przesadnie wysokich kosztów samorządowych i indywidualnych.
Przy niedowładzie systemu planowania przestrzennego, jako najlepszego sposobu
wdraŜania Strategii, pozostaje polityka inwestycyjna branŜ transportowych zaleŜnych
od samorządu oraz szeroko rozumiana promocja i edukacja. NaleŜy, zatem widzieć
znaczne ograniczenia we wprowadzaniu wariantów „agresywnych”, takŜe
agresywnych ekologicznie.
W rezultacie dyskusji przeprowadzonej z wykonawcami Strategii oraz
przedstawicielami organu prowadzącego dokonano uszczegółowienia analizowanych
wariantów. W pierwszym etapie wykonawcy Strategii zaproponowali następujące
nieco inne warianty do analizy środowiskowej.
Przede wszystkim uzgodniono, Ŝe wariant III jest na tyle mało prawdopodobny i w
zasadzie zbliŜony do teoretycznego wariantu ekologicznego, tzn. zakładającego
skrajne ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego, Ŝe moŜna go pominąć.
Wariant II naleŜy rozumieć jako zbliŜony do tzw. Zerowego, czyli takiego, w którym
rozwój transportu indywidualnego nie spotyka się z instytucjonalnymi ograniczeniami,
a oferta transportu publicznego jest mało konkurencyjna.
Wariant I, tzw. transportu zrównowaŜonego moŜe być rozumiany w dwóch opisanych
wcześniej scenariuszach (podwariantach Ia i Ib). Docelowa relacja KI/TP moŜe być
osiągnięta zarówno drogą elastycznego wprowadzania komunikacji publicznej do
kwartałów miasta, gdzie ruch samochodowy będzie ograniczany, jak i drogą
planowego uruchamiania elementów sprawnej i konkurencyjnej sieci TP.
Wariant Zerowy jest w perspektywie paru najbliŜszych lat trudny do określenia, gdyŜ
brak jakichkolwiek działań w sektorze transportu w Warszawie jest wykluczony. W
tym szereg tych działań, zwłaszcza ostatnio, wyraźnie wspiera koncepcję wariantu
zrównowaŜonego.

Tabela. 9 Warianty do analizy środowiskowej przedłoŜone przez wykonawcę Strategii
Nazwa
wariantu
Wariant 0
„Nic nie robić”

Wariant 1
Zgodny
SZRST

Opis wariantu

Podział zadań
przewozowych
Następuje
rozwój 50% w KI
demograficzny miasta, ale bez 50% w TP
rozwoju
systemu
transportowego
Następuje rozwój miasta i jego 40% w KI
z systemu
transportowego 60% w TP
zgodnie
ze
Strategią
ZrównowaŜonego Rozwoju

Rozwój
sieci
transportowej
KI – jak obecnie
TP – jak obecnie

KI – wg Strategii
i SUiKZP
TP – wg Strategii
i SUiKZP
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Nazwa
Opis wariantu
wariantu
Wariant 2
Następuje rozwój miasta w
Rozwój
w kierunku
swobodnego
kierunku
korzystania
z
komunikacji
komunikacji
indywidualnej.
indywidualnej
Nie
następują
zmiany
w
systemie transportu publicznego
Wariant 3
Następuje rozwój miasta w
Rozwój
w kierunku silnego wykorzystania
kierunku
transportu publicznego.
transportu
publicznego
Funkcjonowanie
transportu
indywidualnego
jest
ograniczone – nie następuje
rozwój układu drogowego

Podział zadań
przewozowych
75% w KI
25% w TP

Rozwój
sieci
transportowej
KI w Strategii i
SUiKZP
TP – jak obecnie

30% w KI
70% w TP

KI – jak obecnie
TP – wg Strategii
i SUiKZP

KI – komunikacja indywidualna, TP – transport publiczny
Wariant ekologiczny moŜe być w dłuŜszej perspektywie dobrym scenariuszem
odniesienia. I takim pozostaje.
W rezultacie dyskusji przyjęto do dalszych analiz dwa warianty realistyczne, tzn.
strategiczny (nr I, o relacji KI/TP 0,66) oraz „samochodowy” (II), czyli wspierający
dalszy niepohamowany rozwój motoryzacji i ruchu samochodowego w Warszawie aŜ
do relacji KI/TP = 3 – rozumiany takŜe jako bliski „zerowemu”. Jako porównawcze
ocenia się takŜe wariant zerowy „absolutny”, który w zasadzie jest wirtualny gdyŜ nie
ma sytuacji, w której by „nic nie robiono” oraz całkowicie teoretyczny wariant
ekologiczny, bez ruchu samochodowego w Warszawie. W tej sytuacji efekt
ekologiczny naleŜy wykazać w przypadku przyjęcia i zrealizowania wariantu I
(sztywnego lub elastycznego, a lub b), jako zdecydowanie ograniczającego ruch, a
więc takŜe uciąŜliwości środowiskowe transportu, zwłaszcza w centrum. Wykazanie
tych róŜnic jest przedmiotem zamieszczonych niniejszych obliczeń.
Okazuje się, Ŝe w wariancie zrównowaŜonym wzrost sumarycznego VKT
(sumarycznego kilometraŜu przejechanych przez pojazdy kilometrów, czyli wielkość
pracy przewozowej) wynikający ze wzrostu liczby samochodów (to z kolei związane
ze wzrostem zamoŜności społeczeństwa oraz wzrostem liczby mieszkańców
Warszawy) jest, w przybliŜeniu dopuszczalnym dla prognoz wieloletnich,
rekompensowany spadkiem jednostkowego VKT. Fakt moŜliwości przyjęcia takiego
przybliŜenia wynika ze wzrostu uŜytkowania środków transportu publicznego oraz
utrudnień w poruszaniu się samochodem w ogóle. Dane OECD takŜe wskazują, ze w
okolicy relacji KI/TP = 2/3 następuje stabilizacja wzrostu VKT, a nawet powolny
spadek, tam, gdzie parametry demograficzne są mniej korzystne niŜ w Warszawie.
Dla Warszawy naleŜy przyjąć więc stabilizację VKT na poziomie ok. 13 tys.
kilometrów (samochody osobowe), gdyŜ dzielnice poza śródmiejskie (a takŜe poza
Ochotą, śoliborzem i częściowo Ursynowem) wykazują duŜą dynamikę przyrostu
ludności, samochodów i potrzeb transportowych (co juŜ nie zawsze oznacza wzrost
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VKT). Będzie tak jeszcze przez kilkanaście lat, a w przypadku niektórych dzielnic
nawet przez 20-25 lat. Jeśli chodzi o efekt ekologiczny takiej sytuacji to jest on w
relacji do dowolnie przyjętego roku bazowego pozytywny, gdyŜ stale obniŜa się
wskaźnik emisji jednostkowej, a takŜe obniŜać się będzie jednostkowe zuŜycie
paliwa.
W porównaniu na do wyliczeń dotyczących Wariantu I, wariant samochodowy
wykazuje wzrost VKT, co prawda o tempie lekko spadającym, ale i tak w końcowym
okresie prognostycznym nastąpi podwojenie VKT i związany z tym wzrost wielkości
emisji wszystkich parametrów emisyjnych, co dokumentuje zamieszczone obliczenie.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w krótkim horyzoncie czasowym wariant zerowy wykazuje
podobne tendencje, potem prognoza jest trudna do oszacowania, bo zapewne
nastąpią zjawiska nieprzewidziane.
Uzasadnienie wyboru wariantu
W wyniku przeprowadzonej wyŜej dyskusji, do dalszej analizy dopuszcza się dwa
warianty I i II oraz warunkowo wariant zerowy i ekologiczny. Wariant przedstawiony w
strategii jest wersją pośrednią pomiędzy rozwiązaniem elastycznym i sztywnym,
dlatego te rozwiązania nazwane są podwariantami Ia i Ib. Wariant zrównowaŜony
zakłada realizację wymienionych niŜej przedsięwzięć lub grup przedsięwzięć.
•

Pilne zatwierdzenie i budowę systemu obwodnicowego wokół Warszawy;

•

Zwiększenie roli transportu szynowego w obsłudze transportu zbiorowego;

•

Wydzielenie w centrum miasta terenów o ograniczonym ruchu pojazdów
osobowych i towarowych;

•

Wprowadzenie rzeczywistego priorytetu dla ruchu rowerowego i pieszego;

•

Organizację róŜnego rodzaju węzłów przesiadkowych;

•

Szybkie
wprowadzenie
programowania ruchu.

zaawansowanych

systemów

sterowania

i

Ponadto przy opisach wymienionych podwariantów, a takŜe całej strategii pojawiają
się inne, słuszne pomysły, które naleŜy wykorzystać. Istotną róŜnicą pomiędzy
wyróŜnionymi podwariantami jest stopień zapotrzebowania na regulacje
przestrzenne, w podwariancie pierwszym (Ia) – zapotrzebowanie to jest niewielkie, w
drugim (Ib) – znaczne. Ogólnie rozumiany Wariant WZ (I) przedstawiony w projekcie
strategii jest w zasadzie pozbawiony kategoryzacji przestrzennej. Zagospodarowanie
miasta jako jedna z lepszych dróg do porządkowania systemu transportowego
potraktowane jest postulatywnie i aposteriorycznie. MoŜna jednak sadzić, Ŝe
przygotowujący Strategię zdawali sobie sprawę, Ŝe załoŜenie, Ŝe potrzeby
przestrzenne restrukturyzacji warszawskiej sieci komunikacyjnej będą wypełnione,
jest zbyt optymistyczne. W ten sposób moŜna uzasadnić połączenie podwariantów Ia
i Ib w kompromis praktycznie zgodny z rozwiązaniem zapisanym w Strategii.
Przebudowa systemu transportowego odbywać się będzie jednocześnie metodą
świadomego i planowanego inwestowania w opisane wyŜej elementy sieci, z drugiej
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poprzez szybką reakcję organizacyjną na zmiany w ruchu, które przecieŜ nie są
moŜliwe do ścisłego przewidzenia.
W obecnych warunkach warszawskich bardzo powaŜnych opóźnień w rozwoju
systemu transportowego trzeba wybierać rozwiązania, które szybciej prowadzą do
określonych celów. Elastyczność zapewnia takie przyspieszenie w sytuacjach, gdy
postęp inwestycyjny będzie umiarkowany lub zbyt wolny. Z drugiej strony
zarysowany w Strategii „ruszt” komunikacyjny będzie stopniowo budowany
zapewniając pewien ogólny porządek przestrzenny, zwłaszcza poza strefą
śródmiejską. Taki wybór jest moŜliwy takŜe dlatego, Ŝe stopień oddziaływań
środowiskowych podwariantów Ia i Ib, a więc takŜe wszelkich pośrednich jest
podobny (patrz dalej).
Nowe technologie i dziedziny transportu w miastach
Dokument „Strategii …” ma określony horyzont czasowy dla którego przedstawia
propozycje działań i rozwiązań organizacyjnych. Nie oznacza to, Ŝe nie naleŜy
pracować koncepcyjnie nad perspektywicznym systemem transportowym dla roku
2035). Biuro Drogownictwa i Komunikacji rozpoczęło właśnie prace nad „Projektem
systemu transportu publicznego Warszawy i jej obszaru metropolitalnego na lata
2010 – 2035, etap I”
Wydaje się, Ŝe bez wprowadzenia kolejnych form i mutacji transportu zbiorowego,
konkurencyjnego, w dobrym tego słowa znaczeniu, z obecnym transportem
tramwajowym, autobusowym i podziemnym nie da się dobrze rozwiązać problemu
transportu w Warszawie. Wynika to z luki ofertowej transportu zbiorowego, który nie
zapewnia dziś i nie moŜe zapewnić w przyszłości przede wszystkim (łącznie):
•

Szybkiego transportu (powyŜej 30 km/h);

•

Komfortowego transportu (chodzi o wolność fizyczną oraz przyjemność jazdy);

•

Docelowego transportu (jedno połączenie od-do);

•

Transportu niezaleŜnego od innych uŜytkowników przestrzeni miejskiej.

Trudno dziś jednoznacznie wskazać, jakie rozwiązanie technologiczne okaŜe się tu
najtrafniejsze. Stosunkowo bliski do wypełnienia tych kryteriów jest transport
minibusami lub midibusami, skierowany na tereny o mniejszym zaludnieniu lub
trudnej technicznie sieci ulic. Największą perspektywę mają wszakŜe lepiej
zorganizowane obecne linie tramwajowe i autobusowe z moŜliwością stosowania
dwóch skal prędkości i z rzeczywistym uprzywilejowaniem ruchowym. Nie moŜna
wykluczać w dalszej przyszłości takŜe komunikacji trolejbusowej, w tym trolejbusów z
przerwami trakcyjnymi, na wydzielonych trasach przyspieszonych, zwłaszcza wzdłuŜ
Wisły.
Mniej ambitną alternatywą jest sprawny system komunikacji autobusowej, w tym z
taborem ekologicznym (Ŝyrobusowym lub elektrycznym). W obu przypadkach moŜna
wykorzystać ogromną szansę, jaką daje nieuporządkowana i „rzadka” struktura
zabudowy centrum Warszawy, gdzie moŜna wprowadzić nieuciąŜliwy transport
zbiorowy, zwłaszcza po redukcji ruchu samochodów.
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Zdecydowanie mniejsze moŜliwości w Warszawie ma indywidualny transport
uprzywilejowany (z limitowanym zapełnieniem), ale w niektórych osiedlach
peryferyjnych moŜna rozwaŜyć takie rozwiązania.
W kaŜdym razie „Projekt systemu transportu publicznego Warszawy i jej obszaru
metropolitalnego na lata 2010 – 2035” powinien zbadać moŜliwości wprowadzenia
nowego transportu publicznego, bez eliminacji dotychczasowych i niezaleŜnie od
przyjętego wariantu. Zapisy w niej są wystarczające, ale nie wypełniają wszystkich
moŜliwości jakie daje Warszawa.
TakŜe w obu wariantach naleŜy poszukiwać optymalnej technologii organizacji
parkingów, w tym przesiadkowych, takŜe typu Park, Kiss, Bike and Ride.
Strategia zakłada zatem wzbogacanie istniejących form poprzez ich
rozprzestrzenianie i modyfikowanie funkcjonalne. Takie podejście jest takŜe
„bezpieczne” ekologicznie, gdyŜ róŜnicuje i rozprasza uciąŜliwości. W ramach
konsultacji uwagę zwracano na potrzebę wzmocnienia ruchu rowerowego, co
Strategia i Prognoza wspiera najsilniej oraz ruchu pojazdów z napędem elektrycznym
(szynowy i kołowy trakcyjny i niezaleŜny). Rozwiązania takie są juŜ obecnie
wdraŜane. Szersze ich wykorzystanie wymaga jednak strefowania systemu gdyŜ
nieszynowe środki publicznego transportu osobowego o napędzie elektrycznym ( w
tym hybrydowe) uzasadnione zastosowanie mają tylko w rejonach o wyraźnie
pogorszonych warunkach akustycznych i aerosanitarnych.
Ocenie środowiskowej poddana powinna być takŜe koncepcja rozwoju kolei
podziemnej (metra). Powinna być ona przedmiotem prognozy oceny oddziaływania
na środowisko. W Ŝadnym przypadku nie naleŜy traktować rozbudowy metra jako
panaceum na problemy transportu publicznego w Warszawie. To samo dotyczy
otwartych linii kolej miejskiej i podmiejskiej oraz budowy obwodnicowej sieci
tramwajowej. Takie podejście naleŜy uznać za prawidłowe.
Ocena i prognoza zagroŜeń środowiskowych w wybranych wariantach
W przypadku wyboru wariantu zrównowaŜonego nastąpią liczne korzyści dla
środowiska i zdrowia mieszkańców i goszczących w Warszawie. Szczególne
znaczenie ma ograniczanie łącznej emisji spalin samochodowych, obecnie
podstawowego zagroŜenia warunków miejskich. Dlatego przeprowadzono ocenę
skutków środowiskowych analizowanych wariantów w zakresie emisji
motoryzacyjnych zanieczyszczeń gazowych.
Przedstawione warianty róŜniące się znacząco udziałem transportu zbiorowego, a
więc takŜe poziomem łącznie przejechanych przez pojazdy kilometrów (VKT vehicle
kilometers travelled) oznaczają odmienne masy emitowanych do atmosfery
zanieczyszczeń. Do obliczeń tych róŜnic konieczne jest prognozowanie nie tylko
liczby poruszających się pojazdów, drogi przez nie przejechanej, ale teŜ
jednostkowej emisji spalin przez te pojazdy z uwzględnieniem postępu
technologicznego, redukującego te parametry oraz zmieniającego strukturę
jakościową emisji. Celem niniejszej analizy jest wskazanie emisji łącznej z transportu
samochodowego w granicach Warszawy rozumianej jako zespół miejsko
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przemysłowy. Takie podejście pozwala na dalsze prognozowanie stanu
aerosanitarnego miasta (imisyjnego) w granicach tzw. cyrkulacji miejskiej, czyli
przeciętnego obszaru tworzenia się wyspy ciepła. Globalne podejście emisyjne jest
tu uzasadnione niemoŜnością prognozowania poziomu ruchu pojazdów w
poszczególnych strefach miasta, gdyŜ zaleŜy to w mniejszym stopniu od liczby
zarejestrowanych i przybywających do Warszawy pojazdów, ale od ustanowionych
administracyjnie ograniczeń, które będą narastały z nieznanym tempem i zakresem
przestrzennym. Prognozy liczby pojazdów wykorzystują dane Strategii oraz prognoz
natęŜenia ruchu samochodowego opracowane w Biurze Planowania Rozwoju
Warszawy S.A. (Warszawskie Badania Ruchu wraz z opracowaniem modelu ruchu).
Dane o VKT zweryfikowano ze statystykami OECD (kraje europejskie, warunki
wielkomiejskie), z ocen OECD pochodzi takŜe prognoza zmian w zuŜyciu paliwa oraz
emisji jednostkowych. Prognoza emisji pozostałych zanieczyszczeń ma charakter
szacunku wywodzącego się z dzisiejszych relacji emisji NOx do pozostałych gazów
występujących w spalinach. Niestety, nie moŜna było przeprowadzić analizy zmian w
poziomie emitowanych pyłów – to waŜne zanieczyszczenie jest silnie zaleŜne od
warunków lokalnych, rzeczywistego składu paliwa oraz stanu technicznego pojazdu.
Liczba poruszających się pojazdów w duŜych ośrodkach miejskich europejskich
krajów OECD wzrasta równolegle do warunków obserwowanych w Warszawie. Stąd
moŜna przyjąć, Ŝe w podobny sposób zmienia się wskaźnik VKT, jednostkowe
zuŜycie paliwa oraz emisja jednostkowa. PoniŜej zamieszczono zgeneralizowane
dane o prognozowanych parametrach ruchu samochodowego w Warszawie do roku
2030, przy załoŜeniu obecnych trendów (wariant samochodowy – WS, czyli II).
Trendy w zakresie jednostkowego zuŜycia paliwa (analizowane są samochody
osobowe) nie są jednoznaczne. Jako wyjściowy naleŜy przyjmować tu okres
początku lat 90-tych, gdy parametr ten dla wszystkich samochodów będących w
ruchu (fleet average unit fuel consumption – FAUFC) wynosił około 9,5 l benzyny
równowaŜnej na 100 km, a dla samochodów nowo sprzedawanych (new fleet
average unit fuel consumption – NFAUFC) wynosił 8,8 l /100 km. Parametry te były
wyŜsze od obserwowanych w ówczesnych krajach UE, ale niŜsze od np.
amerykańskich. Obecnie sytuacja szybko zbliŜa się do przeciętnej europejskiej, takŜe
w związku z większym zainteresowaniem w najbogatszych krajach zakupem
pojazdów mocniejszych, o większym zuŜyciu paliwa. W Warszawie pewna redukcja
spadku ZP/S występuje w związku z zakupami samochodów uŜywanych. Dlatego w
Warszawie obserwuje się większą róŜnicę pomiędzy FAUFC a NFAUFC (około 8%,
przy 3% średnio w Europie).
Podstawowe dane historyczno-prognostyczne dla Warszawy przedstawiają się
następująco (Tablice 10-13 )
Tablica 10 Samochody osobowe
Rok

Poj. S.

VKT

ZP

VKT/S

ZP/S

EC/NOx

1995

630

10,3

948

16,4

9,2

534

2000

610

9,9

861

16,3

8,7

1011
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2005

698

11,2

818

16,1

7,3

1598

2010

820

13,1

786

16,0

6,0

1987

2020

1200

18,1

1014

15,1

5,6

2100

2030

1750

22,7

1158

13,.0

5,1

2199

Tablica 11 Samochody cięŜarowe lekkie i dostawcze
Rok

Poj. S.

VKT

ZP

VKT/S

ZP/S

EC/NOx

1995

47

0,8

90

16,7

11,2

363

2000

73

0,9

98

16,8

10,9

674

2005

134

1,4

141

16,9

10,1

880

2010

175

3,0

255

16,9

8,5

1020

2020

250

4,2

294

16,6

7,0

1065

2030

350

5,8

342

16,5

5,9

1079

Tablica 12 Samochody cięŜarowe cięŜkie i autobusy
Rok

Poj. S

VKT

ZP

VKT/S

ZP/S

EC/NOx

1995

30

1,3

364

44,6

28,0

222

2000

57

2,6

679

44,9

26,1

401

2005

88

4,0

1016

45,1

25,4

603

2010

110

4,9

1235

44,9

25,2

707

2020

160

7,2

1656

44,7

23,0

747

2030

210

9,3

1934

44,5

20,8

773

Sumaryczne wyniki przedstawiają się następująco (Tablica 12). Nie przytoczono
uśrednionych wartości jednostkowych, ze względu na błąd waŜenia.
Tablica 13
Sumaryczne parametry ruchu pojazdów w Warszawie oraz emisji
głównych gazowych składników spalin samochodowych
Rok

VKT

ZP

Łączna emisja zanieczyszczeń
do atmosfery Warszawy w tysiącach ton
NOx

CO

HC
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Rok

VKT

ZP

Łączna emisja zanieczyszczeń
do atmosfery Warszawy w tysiącach ton
NOx

CO

HC

1995

12.0

1315

33

6

20

2000

13.4

1638

20

4

12

2005

16.6

1975

19

3

12

2010

21.0

2276

20

3

12

2020

29,5

2964

28

3

17

2030

37,8

3434

35

3

21

Nie uwzględniono motocykli ze względu na duŜą zmienność danych i sezonowość
ruchu.
Oznaczenia:
Poj. S. Liczba pojazdów samochodowych w tysiącach sztuk
VKT Łączna liczba przejechanych milionów kilometrów rocznie
ZP Łączne zuŜycie paliwa w tysiącach litrów rocznie
VKT/S Jednostkowa,
km/samochód rocznie

przeciętna

liczba

przejechanych

kilometrów,

w

tys.

ZP/S Jednostkowe, przeciętne zuŜycie paliwa w l/100 km
EC/NOx Relatywna emisja zanieczyszczenia wskaźnikowego (NOx), liczba VKT (km)
powodująca emisję 1 kg NOx.
Przyjęty wskaźnik emisji dla NOx moŜna z niewielkim błędem związać z pozostałymi
waŜnymi zanieczyszczeniami motoryzacyjnymi, przy czym związek ten moŜna
odnosić do najbliŜszych dziesięciu lat. W przypadku Warszawy uwzględniono
(odmiennie niŜ w przypadku UE) tlenek węgla, który wciąŜ stanowi zagroŜenie
aerosanitarne, takŜe pochodzenia motoryzacyjnego oraz węglowodory, łącznie.
Niestety brak dostatecznych danych do oszacowania emisji PM10 i PM2,5.
Zrezygnowano takŜe ze szczegółowych analiz emisji CO2 poprzestając na ogólnym
szacunku (patrz takŜe tab.3 z jednostkowymi wskaźnikami emisji CO2). Do
odpowiednich przeliczeń naleŜy stosować załączoną Tablicę 14.
W rezultacie obliczeń oszacowano łączną emisję zanieczyszczeń motoryzacyjnych w
wariancie WS (II), który emisyjnie jest zbliŜony do tzw. wariantu zerowego.
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Tablica. 14
Związek wskaźnika emisji NOx ze wskaźnikami emisji innych
zanieczyszczeń (NOx/CO,HC, Pył, CO2)
Zanieczyszczenie

CO

HC

Pył (szacunek) CO2

Współczynnik redukcyjny

0,19

0,61

3,3

0, 01

Charakter zmienności w czasie wzrost stabilny spadek (?)

Stabilny

Jako porównanie prezentowane są dane dla wariantu zrównowaŜonego (WZ - I), to
znaczy zakładającego bardzo korzystny stopień obsługi ruchu pasaŜerskiego
komunikacją zbiorową. Redukcja VKT w warunkach WZ została wyliczona na
podstawie trendów notowanych w innych miastach europejskich, gdzie następuje
wyraźny wzrost uŜytkowania transportu zbiorowego. Generalnie stwierdza się tam
stabilizację, a nawet dalszy wzrost liczby pojazdów, przy wyraźnym spadku VKT/S.
Obliczenia pozwalają prognozować, Ŝe spadek jednostkowego VKT wynosić będzie
rocznie tak jak w załączonej Tablicy.
Tablica 15 Prognozowane wartości VKT przy przyjęciu wariantu WZ (I) tzn. z
docelową relacją KI/TP jak 4/6.
Rok

1995

2000

2005

2010

2020

2030

VKT

12.0

13,4

15,0

15,9

19,0

22,7

Prognozowana redukcja VKT/S w stosunku do roku bazowego (1990 = 100%) przy
przyjęciu wariantu WZ tzn. z docelową relacją KI/TP jak 4/6 wynosi od praktycznie
0% w latach 1990 - 2005 do ok. 7% rocznie w końcowych latach prognozy. Wartość
ta dotyczy przede wszystkim samochodów osobowych i częściowo dostawczych.
Prognoza na lata dalsze, a takŜe na dziesięciolecie 2020 – 2030 jest oczywiście
bardzo niepewna, gdyŜ zakładaną relację KI/TP moŜna osiągnąć znacznie wcześniej.
Biorąc powyŜsze pod uwagę, uzyskano łączną emisję najwaŜniejszych
zanieczyszczeń motoryzacyjnych do atmosfery w wariancie WZ (I). Sumaryczne
wyniki przedstawiają się następująco (Tablica 16 )
Porównanie zbiorczych tablic z wielkościami emisji wskazuje, Ŝe przyjęcie wariantu
zrównowaŜonego rozwoju transportu w Warszawie spowoduje znaczący spadek
łącznej emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych, pomimo wzrostu liczby pojazdów i
globalnego VKT. Podstawową przyczyną tej redukcji jest jednostkowy spadek VKT,
poprawa jakości spalin oraz zmniejszenie jednostkowego zuŜycia paliwa. Dalszy
postęp moŜe nastąpić w rezultacie poprawy płynności ruchu. Prawdopodobnie
pozytywny efekt uzyskany zostanie takŜe w przypadku pyłu submikronowego oraz
CO2.
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Tablica
(I)

16 Prognozowane wartości łącznej emisji motoryzacyjnej dla wariantu WZ
Rok

VKT

Łączna emisja zanieczyszczeń
do atmosfery Warszawy w tysiącach ton
NOx

CO

HC

1995

12.0

33

6

20

2000

13.4

20

4

12

2005

15.0

19

3

12

2010

15,9

16

2

10

2020

19,0

15

1

10

2030

22,7

18

1

11

Uwaga: dla CO przyjęto regres krzywoliniowy.
Brak danych umoŜliwiających ocenę tego efektu w układzie dzielnicowym lub nawet z
podziałem na większe części lub strefy miasta. MoŜna tylko stwierdzić, Ŝe w związku
z tym, Ŝe miasto objęte jest cyrkulacją „wyspy ciepła”, lokalne róŜnice w emisji nie
przeniosą się w tak ostrym stopniu do róŜnic imisyjnych. Warszawa pozostanie w
miarę jednolitym aerosanitarnie terenem, zwłaszcza, Ŝe w centrum będą
obserwowane ubytki emisji. Zrealizowanie tego wariantu w zasadzie oddala
moŜliwość pojawienia się powaŜniejszych okresów i większych obszarów ze
stęŜeniami ponad- i okołonormatywnymi. Oznacza to takŜe wyraźne zmniejszanie
prawdopodobieństwa powstawania smogu fotochemicznego.
Spadek ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń jest najwaŜniejszym
mierzalnym efektem zrealizowania zapisanego w Strategii wariantu WZ.
Podobnej prognozy dla zagroŜeń akustycznych przeprowadzić nie moŜna, gdyŜ nie
jest moŜliwe wprowadzenie wiarygodnych danych dotyczących biernych form
ograniczania hałasu.
Na etapie oceny strategicznej moŜna tylko bardzo ogólnie i na zasadzie
uruchamiania dyskusji decyzyjnej porównywać wszystkie wskaźniki ekologiczne
wyodrębnionych wariantów i podwariantów. Przy ich precyzowaniu zadaniowym, a
takŜe dzieląc je na grupy zadań moŜliwe jest sporządzanie stosownych matryc
metodycznie dobrze juŜ wprowadzonych do procedur OOS. PoniŜsza próba pozwala
takŜe na orientację, co do sposobu konstruowania takich matryc.
Wyniku nie zsumowano, w przypadku podwariantów Ia i Ib wysokość zagroŜeń
środowiskowych jest porównywalna; nieco inaczej rozkładają się one w czasie i mają
inną strukturę. NaleŜy pamiętać, Ŝe przy tego typu ocenach długofalowych,
podstawowym zagroŜeniem jest odstępstwo od przyjętych kierunków i zasad, co w
praktyce strategii transportowej oznacza powrót do wariantu zerowego, lub II-go.
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WyróŜnione warianty Ia, Ib i II trzeba porównywać z wprowadzonym do matrycy
wariantem ekologicznym (E).
Matryce nie zawierają listy korzyści ekologicznych, które wprowadzają oba warianty.
Korzyści te są takŜe zbliŜone. Wariant II spowoduje znacznie więcej konfliktów
społecznych w fazie realizacji, czyli dalszego wspierania rozwoju motoryzacji
indywidualnej niŜ którykolwiek inny. Konflikty takie prawdopodobnie zakończyć
musiałyby się odejściem od takiej polityki. Podwariant Ib jest takŜe dość konfliktowy,
ale tylko w pierwszej fazie, następnie moŜe okazać się przyjazny takŜe społecznie.
Po wdroŜeniu zyska większą akceptację niŜ podwariant Ia.
Tabela nr 17. ZagroŜenia i zanieczyszczenia na etapie wdraŜania strategii
ZagroŜenia i zanieczyszczenia na etapie
wdraŜania strategii według określonego wariantu
Hałas (emisja)
Hałas (imisja)
Wibracje
ZagroŜenie zdrowia przez czynniki fizyczno-chemiczne
ZagroŜenie zdrowia psychicznego
Wypadki, zwłaszcza ze skutkami zdrowotnymi
ZagroŜenia dla dzikiej fauny
Emisja łączna do atmosfery
Potęgowanie efektu cieplarnianego
Rozdzielenie ekosystemów i korytarzy ekologicznych
Dyskomfort wizualny
Straty bilansowe wartości terenu
Rozdzielenie grup ludzkich
Bezład przestrzenny
Stres miejski
Nadzwyczajne zagroŜenia środowiska
Relatywna zajętość fizyczna terenu

Warianty/podwarianty
0/II
E
Ia
♣♣♣
♣
♣♣♣
♣♣♣
♣
♣♣
♣♣
♣
♣♣♣
♣
♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣
♣♣♣
♣
♣
♣♣
♣
♣♣
♣
♣♣
♣♣♣
♣♣
♣♣
♣
♣♣
♣♣♣
♣♣
♣
♣♣
♣♣
♣♣
♣
♣♣
♣♣♣
♣
♣
♣♣♣
♣
♣♣
♣♣
♣
♣♣
♣♣
♣♣♣
♣

Ib
♣♣
♣♣
♣
♣♣
♣♣
♣♣
♣♣
♣
♣
♣♣
♣♣
♣
♣♣
♣
♣♣
♣♣
♣♣
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Tabela nr 18. ZagroŜenia i zanieczyszczenia na etapie zrealizowanej strategii
ZagroŜenia i zanieczyszczenia na etapie
zrealizowanej strategii według określonego wariantu
Hałas (emisja)
Hałas (imisja)
Wibracje
ZagroŜenie zdrowia przez czynniki fizyczno-chemiczne
ZagroŜenie zdrowia psychicznego
Wypadki, zwłaszcza ze skutkami zdrowotnymi
ZagroŜenia dla dzikiej fauny
Emisja łączna do atmosfery
Potęgowanie efektu cieplarnianego
Rozdzielenie ekosystemów i korytarzy ekologicznych
Dyskomfort wizualny
Straty bilansowe wartości terenu
Rozdzielenie grup ludzkich
Bezład przestrzenny
Stres miejski
Nadzwyczajne zagroŜenia środowiska
Relatywna zajętość fizyczna terenu

Warianty/podwarianty
jw
♣♣♣
♣♣
♣♣♣
♣
♣
♣♣
♣
♣♣♣
♣
♣♣
♣
♣
♣♣♣
♣
♣
♣
♣♣
♣♣♣
♣
♣
♣
♣♣♣
♣
♣♣
♣
♣
♣
♣♣
♣
♣♣♣
♣
♣
♣♣
♣
♣
♣♣♣
♣

♣
♣♣
♣
♣
♣

♣
♣♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣♣

Oznaczenia:
O/II wariant „zerowy” lub tzw II, samochodowy, nie podejmowanie działań strategicznych,
bieŜące usprawnienia i posunięcia administracyjne w dotychczasowym zakresie i stylu;
nieskrępowany wzrost ruchu samochodowego
E wariant ekologiczny, czyli CFC
Ia wariant zrównowaŜony, podwariant „elastyczny”, autobusowy
II

wariant zrównowaŜony, podwariant „sztywny”, szynowy

Oceny ujemne: puste pole – brak istotnego zagroŜenia, ♣ – słabe, ♣♣ – umiarkowane, ♣♣♣ –
silne zagroŜenie.
Wybrany wariant zrównowaŜony rozumiany jako pośredni pomiędzy podwariantami Ia i Ib
(lub jako ich suma) lokuje się jako przeciętna z zapisanych matryc, a więc jest łagodniejszy w
pierwszej fazie realizacji i nieco silniej oddziaływujący na środowisko w fazie późniejszej.
Powoduje jednak znacząco mniejsze konflikty społeczne od podwariantu sztywnego, a nawet
od elastycznego, gdyŜ w kaŜdej sytuacji konfliktowej moŜna odnaleźć ścieŜkę
kompromisową. RóŜnice w stosunku do wariantu 0/II są bardzo wyraźne. Praktycznie brak
podobieństw zarówno w czasie występowania jak i natęŜeniu zagroŜeń.

4.3. Prezentacja informacji o przewidywanych metodach analizy
realizacji projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej
przeprowadzania
Strategia zawiera trafne zalecenia dotyczące monitorowania i doskonalenia zarówno
Strategii jak i zespołu zadań z nią związanych.
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Z punktu widzenia zrównowaŜonego rozwoju wskazane jest wprowadzenie do
procedur ewaluacyjnych przynajmniej dwóch grup kryterialnych: nowego rachunku
korzyści i strat ekologiczno-ekonomicznych oraz trendów dotyczących zagroŜeń
globalnych. Jest tu wiele moŜliwości. Znów Prognoza nie jest w stanie wszystkich
proponować, zresztą w zapisie Strategii moŜe wystarczyć zapewnienie, Ŝe takie
podejście będzie w procesie ewaluacyjnym stosowane.
A więc w pierwszej kwestii oczywiste jest odejście od dotychczasowego
„pekabeowskiego” traktowania sektora transportowego w kierunku syntetycznych
rachunków trwałego rozwoju gospodarki. Podejściem sprawdzonym i planowanym do
wprowadzenia w Polsce jest ISEW, czyli koncepcja indeksu trwałego dobrobytu
gospodarczego (ang. Index of Sustainable Economic Welfare - ISEW). Wskaźnik ten
czuły jest na większość akceptowanych społecznie komponentów dobrobytu i jakości
Ŝycia, dobrze eksponując walory (lub niedostatki) transportowe. Jest on
zdecydowanie lepszy od poprzedników, tzn. wcześniejszych wskaźników dobrobytu i
trwałego rozwoju. Jak powszechnie znane MEW (1973) czy EAW (1981), nie pisząc
juŜ o PKB. Tylko ISEW uwzględnia, w tak powaŜnym zakresie, transport, zarówno po
stronie korzyści, jak i strat. Pokazuje to prosty schemat porównawczy.
Autorami ISEW są amerykańscy naukowcy: Herman E. Dały, profesor ekonomii w
Louisiana State University, pełniący takŜe funkcję starszego ekonomisty w
departamencie Ochrony Środowiska Banku Światowego oraz John B. Cobb Jr.,
profesor filozofii i teologii w School of Theology w CIaremont. Autorzy, bazując na
doświadczeniach poprzedników opracowali modyfikację dochodu narodowego
poszerzając go znacznie o rozwaŜania na temat aspektów ochrony środowiska oraz
trwałości rozwoju (1989). Punktem wyjścia była indywidualna konsumpcja
powiększona lub pomniejszona o wybrane czynniki wymienione w zamieszczonej
nieco dalej tabeli. W nawiasach znajdują się symbole literowe, którymi oznaczono
poszczególne kategorie.
Wartość strat komunikacyjnych wyznacza się jako iloczyn czasu poświęcanego przez
l osobę dorosłą na dojazdy do pracy w ciągu dnia oraz średniego wynagrodzenia
netto. Posługując się przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem netto (PLN), moŜna
otrzymać wartość rocznych strat komunikacyjnych w Warszawie. PomnoŜono liczbę
ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym przez przeciętny czas dojazdu do
pracy, przez średnią stawkę godzinową i wreszcie przez 365 (dni w roku). Wyniki
przedstawiano poniŜej.
Tabela nr 19. Straty komunikacyjne [mln PLN]
ISEW-1992
ISEW-2000

1996
17264,3
63 954,7

1997
19230,0
71 249,1

1998
20 894,0
77 399,3

1999
23 397,6
86 687,9

2000
25017,6
92692,1

Co do kolumny J z tabeli – „Straty powodowane wypadkami drogowymi”, do
obliczenia ich wartości wykorzystać moŜna publikowane przez GUS wartości
wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń odszkodowań z tytułu ubezpieczeń
komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej i auto-casco. Podejście takie uzasadnia
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fakt, Ŝe wydatki środków pochodzących z odszkodowań wykazywane są w rachunku
konsumpcji jako spoŜycie, a w rzeczywistości nie zwiększają dobrobytu, gdyŜ
związane są ze stratą majątkową i są tylko jej rekompensatą. Przykładowe wyniki
przedstawiano poniŜej.
Tabela nr 20. Straty powodowane wypadkami drogowymi [mln PLN].
ISEW-1992
ISEW-2000

1996
893,0
3 308.0

1997
1 116.8
4 137.7

1998
1 330.8
4 929.8

1999
1 476.9
5 471.9

2000
1 477.1
5 472.8

Przytoczone przykłady wskazują na moŜliwości ewaluacji systemu transportowego
miarami zrozumiałymi ekonomicznie, społecznie i ekologicznie.
Tabela nr 21. Składniki ISEW
SKŁADNIKI
ODEJMOWANE
OD
SKŁADNIKI DODAWANE DO WSKAŹNIKA WSKAŹNIKA
• WaŜona KONSUMPCJA osobista (D)
• Wydatki na dobra konsumpcyjne trwałego
uŜytku (I)
• Wartość
pracy
w
gospodarstwach • Prywatne wydatki ochronne na edukację i
domowych (E)
zdrowie (J)
• Usługi dóbr konsumpcyjnych trwałego • Wydatki na kampanie reklamowe (K)
uŜytku (F)
• Usługi ulic i autostrad (G)
• Koszty komunikacyjne (L)
• Publiczne wydatki na słuŜbę zdrowia i • Koszty urbanizacyjne (M)
oświatę (H)
• Wzrost kapitału netto (V)
• Koszty wypadków samochodowych (N)
• Zmiana w pozycji międzynarodowej (W)
• Koszty zanieczyszczenia wód (0)
• Koszty zanieczyszczenia powietrza (P)
• Koszty hałasu (Q)
• Utrata mokradeł (R)
• Utrata terenów rolniczych (S)
• Wyczerpywanie zasobów naturalnych (T)
• Długookresowe szkody środowiskowe (U)
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Schemat nr 8. Porównanie systemów ekonomicznych wskaźników dobrobytu. Na
podstawie [Borys, 1999] oraz [Dały, 1989]

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy

143

W zakresie zagroŜeń globalnych transport jest szczególnie odpowiedzialny za
zagroŜenie globalnym ociepleniem, jako, Ŝe jest obecnie najpowaŜniejszym
zbiorowym emitentem gazów szklarniowych (dodajemy tu oczywiście emisję
związaną z zapotrzebowaniem transportu na energię elektryczną oraz róŜnorakie
paliwa, sprzęt i akcesoria). NaleŜy, zatem przyjąć jako monitorujący, jeden z wielu
wskaźników
łączących
emisje
gazów
szklarniowych
z
parametrem
charakteryzującym transport. Wyjściem do konstrukcji i oceny takiego podejścia
powinna być ocena prognozowanych zmian emisji gazów szklarniowych w
transporcie. W tym celu naleŜy wykorzystać istniejące szacunki (np. przeprowadzone
przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju w Warszawie) i dokonać obliczeń z
wykorzystaniem tab. 3. PoniŜej podano globalne wartości jako obraz trendu oraz
powagi sytuacji.
Tabela nr 22. Prognozowane zmiany emisji gazów cieplarnianych w transporcie dla
wariantowych
scenariuszy,
pesymistycznego
(na
górze)
i
optymistycznego (na dole)
[tys. ton ekwiwalentu CO2]

Scenariusze

Prognozy na lata
2000

Bazowy
odniesienia 30.456
(pesymistyczny)
Bazowy
redukcyjny
29.881
(optymistyczny)

2005

2010

2015

2020

34.203

37.776

39.153

39.611

32.188

34.527

35.182

35.755

NiezaleŜnie od prowadzonych działań, emisja gazów cieplarnianych w transporcie
będzie coraz większa. Dzieje się tak za sprawą coraz intensywniejszego rozwoju
tego sektora i coraz większego udziału transportu drogowego. Z czasem, wraz z
udoskonalaniem technologii i poprawą jakości paliw wzrost ten będzie coraz
mniejszy. NaleŜy to stale monitorować, zarówno lokalnie, jak i globalnie.
Częstotliwość i zakres analizy dotyczącej oceny udziału transportu warszawskiego w
bilansie gazów szklarniowych w Polsce (w tym zwłaszcza CO2) powinny być
uzgodnione z Ministerstwem Środowiska, a w szczególności z Biurami Konwencji
Klimatycznej oraz EPER (monitoring emisyjny).
Zgodnie z przyjętymi zasadami zatwierdzone dokumenty strategiczne powinny być
oceniane co dwa lata, a co cztery poddawane weryfikacji i uzupełnianiu.
Podstawowymi kryteriami oceny jest zawsze analiza aktualności celów – w tym
zakresie nie naleŜy spodziewać się fundamentalnych zmian – cele środowiskowe (i
zrównowaŜonego rozwoju) są stabilne. Inna kwestia jest sprawdzanie postępu we
wdraŜaniu strategii. Czyni się to dwojako: poprzez kontrole zadaniowa (strategia jest
bardzo szczegółowo opisana zadaniowo) jak i poprzez kontrolę efektów. W
przypadku oceny środowiskowej ten typ oceny jest szczególnie waŜny i zasady tej
oceny dotyczące powinny być uzgodnione w trakcie przyjmowania strategii.
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Zaleca się zastosowanie przytoczonego wyŜej rachunku ekonomiczno-ekologicznego
jako pewnego rodzaju tła do oceny sytuacji w mieście.
Spośród ekologicznych wskaźników określających poziom uciąŜliwości transportu dla
środowiska Warszawy proponuje się wykorzystać trzy miary przytoczone w
prognozie:
1. Emisja podstawowych zanieczyszczeń transportowych liczona na km2
powierzchni administracyjnej.
2. Emisja podstawowych zanieczyszczeń transportowych liczona na jednego
mieszkańca lub stale przebywającego w Warszawie.
3. Procent obszaru miasta objęty ponadnormatywnym poziomem dźwięku.
Dane te muszą być uzupełnione informacjami dotyczącymi intensywności ruchu,
liczby wypadków oraz stopnia wykorzystania transportu publicznego.
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5. Streszczenie
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu „Strategii ZrównowaŜonego
Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne” została
ostatecznie zestawiona w Biurze Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st.
Warszawy na podstawie wcześniej przygotowanej wersji wykonanej przez firmę
PwC. Prognoza jest formalnie wymaganym przez przepisy prawa ochrony
środowiska dokumentem oceniającym projekty planów, strategii i programów, których
realizacja moŜe znacząco oddziaływać na środowisko.
Opracowanie odnosi się do większości zagadnień, a zwłaszcza celów i zadań
formułowanych w projekcie Strategii. Omówiono zawartość Strategii oceniając
powiązania z innymi dokumentami polskimi i międzynarodowymi dotyczącymi
rozwoju transportu oraz ochrony środowiska. Wyeksponowano Politykę Ekologiczna
Państwa, z której celami Strategia jest w generalnym zarysie zgodna. Strategiczne
dokumenty dotyczące rozwoju transportu, w tym transportu w Warszawie w ostatnim
dziesięcioleciu
wyraźnie zmieniały się w stronę akceptowania zasad
zrównowaŜonego rozwoju. Prognoza zawiera zestawienia celów zapisanych w
ekologicznych dokumentach strategicznych i potwierdza ich obecność w Strategii.
Określenie „zrównowaŜony” w tytule Strategii odnosi się przede wszystkim do
równorzędnego traktowania wszystkich rodzajów transportu od pieszego do
szybkiego kolejowego i lotniczego. W pewnym sensie, choć nie do końca, termin
zrównowaŜony odnosi się takŜe do zasad zrównowaŜonego rozwoju, czyli koncepcji
równowaŜenia aspektów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. W tym
zakresie Program jest wyraźnym krokiem ku respektowaniu zasad ZR i jednocześnie
zapowiedzią dalszych.
W części analitycznej opisano i oceniono stan środowiska Warszawy, jego moŜliwe
zmiany i związki z rozwojem systemu transportowego. Podkreślono istotne walory i
zasoby środowiska stolicy, zwracając uwagę na potrzebę utrzymania dobrych
warunków klimatycznych i krajobrazowych, ograniczenie uciąŜliwości akustycznych
oraz zmniejszenie bezładu przestrzeni. Prognoza wspiera zapisany w Strategii
pogląd, ze bez istotnych zmian systemu transportowego Warszawie grozi paraliŜ
polegający na skrajnym ograniczeniu dostępności miasta i utrwaleniu się
marnotrawienia przestrzeni. Przeprowadzono ocenę wpływu zmian w systemie
transportu na poszczególne elementy środowiska, konstatując, ze szczególne
znaczenie ma tu jakość Ŝycia mieszkańców, a więc potrzeba eliminowania
uciąŜliwości akustycznych, aerosanitarnych, zagroŜeń wypadkami oraz nietrafnych
lokalizacji zarówno obiektów drogowych, jak i innych. Zwrócono uwagę na potrzebę
zachowania wysokich walorów przyrodniczych warszawskich stref zieleni, a
zwłaszcza chronionej doliny Wisły. Poruszono konieczność utrzymania klinów
napowietrzających miasto oraz pozostawienia w dobrym stanie obiektów i stref
ochrony dziedzictwa kulturowego.
W dalszym ciągu Prognoza zajmuje się oceną proponowanych w Strategii rozwiązań.
Przede wszystkim przeprowadzono porównanie moŜliwych wariantów rozwoju
systemu transportowego Warszawy. Zgodnie z zapisami Strategii naleŜy wykluczyć
wariant swobodnego rozwoju motoryzacji, w szczególności ruchu samochodów
osobowych w centrum miasta i przekraczania miasta przez tranzyt cięŜarowy.
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Strategia słusznie przyjmuje konieczność strefowania systemu transportowego z
generalnym wzmacnianiem róŜnych form komunikacji zbiorowej. Z drugiej strony nie
jest moŜliwe drastyczne usunięcie transportu indywidualnego, a raczej dąŜenie do
tego by był on lepiej wykorzystywany. Zatem Prognoza i Strategia wspierają tzw
zrównowaŜony wariant rozwoju transportu w Warszawie. Został on szczegółowo
omówiony w Prognozie i oceniony pod względem skutków ekologicznych. Jest
zdecydowanie
korzystniejszy
od
porównawczo
analizowanego
wariantu
„samochodowego” czyli nieskrępowanego rozwoju motoryzacji i ruchu
samochodowego w mieście. Wariant zrównowaŜony zakłada docelowo objęcie 60%
przejazdów pasaŜerskich transportem publicznym, na indywidualny pozostawiając
tylko 40%.
System transportowy stolicy i okolic jest obecnie niezadawalający, pomimo
pojawiania się w nim symptomów poprawy. W perspektywie grozi zablokowaniem
miasta oraz pojawieniem się i wzmoŜeniem róŜnego rodzaju uciąŜliwości dla
mieszkańców i przybyszów. Jest oczywiste, Ŝe konieczne są pilne działania
polegające na udroŜnieniu róŜnych elementów sieci transportowej, szybkiej
rozbudowy metra, linii tramwajowych, tras rowerowych, kolei dojazdowych,
przepustowości lotniska, wyprowadzenia cięŜarowego ruchu z centrum. Wszystkie te
działania powinny być traktowane łącznie, bez wspierania jednego rodzaju
transportu. Strategia przewiduje zmniejszenie ruchu pojazdów w centrum miasta i
stworzenie lepszych warunków dla podróŜy transportem zbiorowym. Zakłada teŜ
usprawnienie ruchu wokół Warszawy. Wymagać to będzie bardzo powaŜnych i
szybkich inwestycji, które w szczególnych przypadkach mogą powodować
zagroŜenia dla środowiska. W Prognozie zwraca się szczególną uwagę na
ograniczenie tych zagroŜeń oraz wyeksponowanie korzyści, które przyniesie dla ludzi
i środowiska wprowadzenie w Ŝycie Strategii. I tak w zakresie tych korzyści zwraca
się uwagę na pozytywne następstwa ekonomiczne i społeczne dotyczące
mieszkańców terenów sąsiadujących z inwestycją oraz uŜytkowników drogi. Zaliczyć
do nich naleŜy:
•

Uzyskanie dostępności, dojazdu, redukcję czasu podróŜy;

•

Poprawę bezpieczeństwa ruchu;

•

Zwiększenie przepustowości oraz zmniejszenie przeciąŜenia istniejących
odcinków dróg i skrzyŜowań;

•

Zmniejszenie kosztów ruchu i utrzymania drogi;

•

MoŜliwość skoncentrowania ruchu cięŜkich
przebiegających przez mniej wraŜliwe otoczenie;

•

PodwyŜszenie komfortu jazdy;

•

Wpływ na rozwój terenu (produkcji rolnej, przemysłowej, handlu i usług,
turystyki) oraz stworzenie nowych miejsc pracy;

•

Pobudzenie aktywności gospodarczej peryferii miasta i poszczególnych dzielnic
i osiedli i usytuowanych wzdłuŜ nowych linii komunikacyjnych.

pojazdów

na

drogach

WaŜna wydaje się moŜliwość poprawy, w wyniku realizacji inwestycji drogowej,
warunków funkcjonowania i bezpieczeństwa określonych stref Warszawy poprzez
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stworzenie moŜliwości uspokojenia ruchu dzięki budowie obwodnic miejskich. Istotna
jest takŜe potencjalna moŜliwość wywierania wpływu na zagospodarowanie
obszarów miejskich poprzez tworzenie sieci połączeń ułatwiających rozwój i
rozmieszczenie przestrzenne róŜnych funkcji w tych obszarach (przemysł, handel,
mieszkalnictwo itp.). Korzyści dla środowiska płynące z budowy nowego połączenia
drogowego lub obiektu punktowego (skrzyŜowanie, parking) ujawniają się najczęściej
podczas rozpatrywania tzw. wariantu zerowego, polegającego na zaniechaniu
realizacji danej inwestycji. Jest to w prognozie ocenione. Dalsza eksploatacja
istniejącej infrastruktury często okazuje się bardzo trudna lub wręcz niemoŜliwa w
warunkach wciąŜ nasilającego się natęŜenia ruchu oraz rosnących wymagań
uŜytkowników dróg, co do ich jakości. Powszechnie uwaŜa się, Ŝe zbudowanie nowej
drogi lub modernizacja istniejącej wpływa na redukcję emisji zanieczyszczeń do
powietrza ze względu na upłynnienie ruchu, a takŜe moŜe zmniejszyć bilans ofiar
wśród ludzi poruszających się daną trasą. W rzeczywistości, w warunkach
„stłumionego popytu” (ze względu na wyczerpanie przepustowości dróg),
zwiększenie przepustowości moŜe prowadzić do generacji dodatkowych podróŜy, a
zatłoczenie moŜe utrzymać się na tym samym poziomie. Naturalna konsekwencją
jest wzrost zuŜycia energii i emisji zanieczyszczeń.
W sumie oznacza to, Ŝe - oprócz oddziaływań pozytywnych - realizacja inwestycji
drogowej, nawet drobnej przebudowy, pociąga za sobą aspekty negatywne.
Najczęściej wiąŜą się one z poprawą oferty (przepustowości i warunków ruchu na
drodze), a co za tym idzie - wzrostem natęŜenia ruchu pojazdów. Inwestycja
transportowa moŜe wpływać zarówno na wszystkie elementy środowiska
przyrodniczego, takie jak powietrze, powierzchnia ziemi i gleby, złoŜa kopalin, wody
powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny, świat zwierzęcy i roślinny oraz
krajobraz, jak i obiekty związane z aktywnością ludzi - dziedzictwo kultury i
archeologiczne, wszelką zabudowę i dobra materialne. ZagroŜenia te zostały w
Prognozie oszacowane.
Oddziaływania dróg (oraz pojazdów poruszających się nimi) mogą polegać na:
•

Emisji zanieczyszczeń do powietrza (substancje toksyczne dla zwierząt i roślin,
gazy cieplarniane);

•

Powodowaniu hałasu oraz drgań;

•

Zajęciu terenu (wywłaszczeniach, wyburzeniach) i zmianie przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych;

•

Wprowadzeniu strefy ograniczonego uŜytkowania dla terenów naraŜonych na
nadmierne oddziaływania pewnych czynników, co wyłącza dany obszar z
określonych form uŜytkowania (np. rolniczego);

•

Rozdzielaniu ekosystemów (pogorszenie warunków Ŝycia fauny i flory);

•

Zmianach w krajobrazie i ingerencji wizualnej;

•

Zajęciu terenów rekreacyjnych;

•

Rozdzielaniu pól i wspólnot społeczno- gospodarczych;
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•

Zanieczyszczeniu wód podziemnych i powierzchniowych oraz pogorszeniu
stosunków wodnych;

•

ZagroŜeniu dla ujęć wód;

•

Naruszeniu i/lub zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i gleby (kumulują się
głównie metale cięŜkie, zwłaszcza ołów), powodowaniu osuwisk.

Wszystkie te oddziaływania są w przypadku róŜnych inwestycji w odmienny sposób
powiązane, lecz wspólnie decydują o warunkach Ŝycia (zamieszkania, pracy, nauki,
rekreacji) człowieka oraz jego zdrowiu. Pojawiają się efekty łączne, związane z
pogarszaniem się jakości kilku elementów środowiska równocześnie; efekty
przeniesione polegające na oddziaływaniu inwestycji w miejscu od niej oddalonym
np.: degradacja stref miasta lub osiedla połoŜonego na dawnym szlaku
komunikacyjnym postępująca w wyniku budowy nowej, nieco oddalonej od danej
miejsca trasy. Pośrednim efektem realizacji przedsięwzięcia z omawianego sektora
moŜe być przykładowo zwiększenie zapotrzebowania na surowce wykorzystywane
przy budowie drogi, co wpłynie na wzrost ich wydobycia (kruszywa) i produkcji
(asfalt), a przez to presji na środowisko. W fazie budowy naleŜy uwzględniać takŜe
oddziaływania związane z istnieniem zaplecza socjalnego dla pracowników oraz
przejazdami i pracą maszyn budowlanych. Wpływają one nie tylko na zwiększenie
zapylenia, hałasu, zmiany w wyglądzie danego terenu, zniszczenie wierzchniej
warstwy glebowej, ale mogą powodować równieŜ niebezpieczne zanieczyszczenia
związane z wyciekami paliw i olejów z maszyn budowlanych i zbiorników
przechowujących te substancje. Podobne oddziaływania pojawiają się podczas
realizacji przedsięwzięć polegających na modernizacji i rozbiórce fragmentów ulic i
dróg.
Bardzo waŜna jest więc, wczesna i pełna ocena istniejących i przyszłych oddziaływań
na środowisko w celu ich uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków. Te cele
spełnia Prognoza.
Oba dokumenty zostały poddane konsultacjom społecznym. Ich wyniki
przedstawiono w oddzielnym sprawozdaniu. Wnioski wykorzystano zarówno w
tekście Prognozy, jak i Strategii.
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