STUDIUM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WZDŁUŻ GRANICY POLSKO- ROSYJSKIEJ

UWARUNKOWANIA ROZWOJU

OPRACOWANO W WARMIŃSKO- MAZURSKIM BIURZE
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY WSPÓŁPRACY
Z WOJEWÓDZTWAMI: PODLASKIM I POMORSKIM
NA ZLECENIE MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

DELIMITACJA OBSZARU
Poję
Pojęcie „strefa przygraniczna”
przygraniczna” wedł
według autoró
autorów niniejszego
opracowania, jest szczegó
szczególną
lną formą
formą regionalizacji, któ
która wynika
z wpł
wpływu powią
powiązań
zań mię
międzynarodowych na rozwó
rozwój obszaru
poł
położonego w bezpoś
bezpośrednim są
sąsiedztwie z granicą
granicą pań
państwa. Wielkość
Wielkość
tego obszaru wynika zaró
zarówno z iloś
ilości i jakoś
jakości powią
powiązań
zań (przejść
(przejść
granicznych, wspó
współpracy mię
międzynarodowej) jak i z jego aktywizacji
gospodarczej.
Poję
Pojęcie „strefa przygraniczna”
przygraniczna” definiowana jest na ogó
ogół jako teren
stykowy zlokalizowany przy granicy pań
państwa. Dla celó
celów
planistycznych przyjmuje się
się, że jest to pas ok.100km od granicy, co
stanowi pas obejmują
obejmujący przecię
przeciętnie 22-3 powiaty.
Zasię
Zasięg opracowania obejmuje wojewó
województwo warmiń
warmińsko - mazurskie,
oraz częś
ci wojewó
części
województw podlaskiego i pomorskiego.
Zasię
Zasięg opracowania stanowi pas terenu wzdł
wzdłuż drogi krajowej nr 16
Grudzią
Grudziądz – Olsztyn – Augustó
Augustów. Jako moduł
moduł przestrzenny przyję
przyjęto
wielkość
wielkość powiatu.

Zasięg opracowania

Ogólna charakterystyka obszaru opracowania
Obszar objęty opracowaniem obejmuje 32 powiaty, w tym w woj.
warmińsko-mazurskim 2 miasta grodzkie, w pomorskim 3, a w
podlaskim 1, ogółem na obszarze znajduje się 71 miast i 5104 wiejskich
jednostek osadniczych. Długość granicy z Obwodem Kaliningradzkim
wynosi 210km, co stanowi ok. 5,8% całkowitej długości granic Polski.
Obszar objęty opracowaniem na wschodzie obejmuje granice z Litwą.
Powierzchnia ogólna wyznaczonego obszaru strefy przygranicznej
wynosi ok. 2 809 tys. ha. Co stanowi w woj. warmińsko-mazurskim
ok.82% obszaru, podlaskim ok.19%, a pomorskim ok. 26%

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
Główne uwarunkowania zewnętrzne, które mają wpływ na rozwój
społeczno – gospodarczy obszaru stanowią:
 Powiązania z systemami transportowymi Kraju i Europy;
 Powiązania infrastrukturalne z systemami kraju i Europy;
 Powiązania przyrodnicze;
 Tereny prawnie chronione;
 Koncepcja
Polityki Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju;
 Umowy międzynarodowe;
 Powiązania z sąsiadami (Obwodem Kaliningradzkim, Litwą
województwami sąsiadującymi z obszarem opracowania)

Europejskie Korytarze Transportowe

Wnioski

Na krańcach obszaru strefy przygranicznej przebiegają Europejskie
Korytarze Transportowe, na zachodzie:
IA - jako odgałęzienie korytarza I: Ryga – Kaliningrad – Gdańsk, w którym
przebiegają: droga ekspresowa S22 Elbląg – Grzechotki –
(Kaliningrad) /E-28/; linia kolejowa Malbork – Braniewo – (Kaliningrad
– Ryga); trasa wodna śródlądowa Berlin – Bydgoszcz – Elbląg –
(Kaliningrad) /E-70/;
VI - Gdańsk – Warszawa – Katowice – Żilina, w którym przebiegają:
projektowana autostrada A1 Gdańsk – Toruń – Łódź – Piotrków
Trybunalski – Częstochowa – Gliwice – gr. państwa - (Żilina); droga
ekspresowa S7 Gdańsk – Olsztynek – Warszawa – Kraków –
(Budapeszt) /E-77/, droga krajowa nr 1 Gdańsk – Świecie – Toruń–
Łódź – Częstochowa– gr. państwa / E 75/; linia kolejowa magistralna
Gdynia – Iława – Warszawa – Zebrzydowice – (Żilina) /E-65/ oraz linia
kolejowa Tczew– Bydgoszcz – Chorzów /CE 65/1/, a także trasa
wodna śródlądowa Gdańsk – Warszawa – Brześć / E-40/

Wnioski
Na skraju wschodniej części obszaru opracowania przebiega
korytarz transportowy:

I-

(Via Baltica): Helsinki – Talin -Ryga – Kowno –Białystok - Warszawa,
w którym przebiegają: droga ekspresowa S8 Warszawa – Białystok –
(Helsinki) /E-67/; linia kolejowa Warszawa – Białystok – Ełk – Olecko –
Suwałki – Trakiszki /E-75/ (decyzja Ministra Transportu RP z dnia
30.03.07r. o przyjęciu przez Polskę nowego przebiegu korytarza na
odcinku Białystok – granica państwa)

Środkowa część obszaru opracowania położona jest poza EKT
dlatego ważną jest dla rozwoju tego obszaru droga krajowa
nr 16Grudziądz – Olsztyn – Augustów – Ogrodniki - granica państwa (Litwa),
droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), stanowi bardzo ważne
powiązanie w obszarze opracowania na osi wschód – zachód. Przebiega
przez środek regionu, wiąże Rosję (przez przejścia graniczne Bezledy na
drodze nr 51 i Gołdap w ciągu drogi nr 65) , Białoruś, Litwę, Estonię i
województwa Polski północno-wschodniej z zachodnią częścią kraju i
Europą Zachodnią, w umożliwi powiązanie dwóch najważniejszych dróg w
regionie północno-wschodnim kraju tj.: autostradę A-1 i Via Balticę;

Przebieg proponowanych korytarzy
ekologicznych w Polsce.
Kolorami oznaczono korytarze główne oraz powiązane z nimi
korytarze uzupełniające.

Główne korytarze ekologiczne
•

•

korytarz lądowy dla gatunków zwierząt i roślin lądowych Korytarz Północny (wg projektu przyjętego przez Ministerstwo
Środowiska), jeden z głównych korytarzy ekologicznych Polski,
przebiega przez południową część obszaru opracowania –
łączący puszcze północnej Polski. Ten korytarz jest jednym z
ważniejszych ogniw łączności ekologicznej w skali Europy.
Stanowi on przedłużenie ciągłości wschodnio-europejskich
obszarów przyrodniczych aż do zachodnich granic Polski oraz
wschodnich Niemiec. Korytarz ten umożliwia migrację zwierząt w
skali kontynentalnej.
korytarze rzeczne dla gatunków wodnych (ryb, mięczaków,
bezkręgowej fauny wodnej). Do najważniejszych należy korytarz:
doliny Wisły, rzeki Pasłęki, rzeki Drwęcy, rzeki Łyny.

Korytarz przelotowy ptaków – związany jest ze stałymi
trasami ich migracji.
Główne trasy wędrówek ptaków wodno-błotnych w Polsce

Transgraniczne obszary chronione
•

•

•

Zalew Wiślany jest to rozległy akwen morski podzielony granicą państwową na
część polską (Zalew wiślany) i rosyjską (Kaliningradskij Zaliv). Zalew obejmuje
powierzchnię 838 km2, w tym w granicach polski 328 km2. Największym
dopływem Zalewu jest rosyjska rzeka Pregoła. Po stronie polskiej największymi
rzekami są Pasłęka, Elbląg, Nogat, Bauda i Szkaprawa.
Puszcza Romincka zwana „polską tajgą” rozciąga się na powierzchni około 36
tys. ha, podzielona jest granica polsko - rosyjską, z czego do Polski należy tylko
południowa jej część o powierzchni około 12,5 tys. ha a do Rosji około 23,5 tys.
ha.
Suwalsko-Wisztyniecki Transgraniczny Obszar Chroniony obejmuje obszar
na styku trzech państw: Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego o powierzchni
około 100 tys. ha. W Polsce obejmuje obszar o pow. 68 tys. ha, (Suwalski Park
Krajobrazowy i tereny przyległe) oraz Puszcza Romincka wraz z obrzeżem. W
Obwodzie Kaliningradzkim–część Puszczy Rominckiej oraz Jez. Wisztynieckie;
jest to teren w całości objęty ochroną jako rezerwat „Wisztynieckij” o
powierzchni 32 tys. ha. Najmniejsza część TOCh leży w granicach Litwy – ok.
10 tys. ha, obejmując Wisztyniecki Park Regionalny.

Schemat powiązań przyrodniczych

Transgraniczny Obszar Chroniony Zalew Wiślany
Źródło: T. Palmowski „Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako czynnik
rozwoju regionalnego”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, W-wa 22.04.2008r. – prezentacja

Suwalsko – Wisztyniecki Transgraniczny Obszar Chroniony
Źródło: T. Palmowski „Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako czynnik
rozwoju regionalnego”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, W-wa 22.04.2008r. – prezentacja

Transgraniczne obszary chronione
Projektowane
jest
również
utworzenie:
Transgranicznego
Obszaru
Chronionego „Trzy Puszcze”, obejmującego „Wigierski Park Narodowy”,
obszar chronionego krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” oraz obszar
chronionego krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” w Polsce, rezerwat „Cepkliaż”,
„Dżukijski Park Narodowy”, „Metelski Park Regionalny” i „Wiejszejski Park
Regionalny” na Litwie oraz 4 rezerwaty przyrody na Białorusi,
Najważniejszymi problemami związanymi z ochrona przyrody na
Transgranicznych Obszarach Chronionych są;
• Różnice w systemie administracyjnym krajów i w prawach władz lokalnych
• Różnice w regulacji prawnej ochrony przyrody miedzy Polską
• i krajami sąsiednimi
• Różne systemy ochrony przyrody w poszczególnych krajach
• i odmienne zasady wg. których one funkcjonują
• Problem akceptacji przez lokalna ludność i władze nowych obszarów
chronionych i zasad ich funkcjonowania

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE
Uwarunkowania:
• przyrodnicze i ich wpływ na kształt przestrzennych struktur
obszaru;
• społeczne i demograficzne w wyodrębnionych strukturach
•
przestrzennych;
• rozwój sieci osadniczej, w tym ośrodków miejskich oraz ich
oddziaływanie na otoczenie;
• kierunki rozwoju gospodarczego wyodrębnionych struktur
przestrzennych, w tym rozwój ruchu turystycznego,
wykorzystanie turystyczne obszaru przygranicznego, w
szczególności
obszarów
o
wysokiej
atrakcyjności
turystycznej,
• Infrastruktura techniczna oraz systemy transportowe, jako
elementy wiążące (ewentualnie dzielące) ukształtowane
struktury przestrzenne;
• Bariery, ograniczenia i preferencje rozwoju

Obszary prawnie chronione – NATURA 2000

Tereny prawnie chronione
udział (%)obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych, w tym Parki Narodowe, rezerwaty,
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyr. kraj.

Uwarunkowania przyrodnicze
Lesistość

Wnioski
Preferencje i ograniczenia środowiska przyrodniczego pozwalają na
wyodrębnienie
na obszarze strefy przygranicznej obszarów
o podobnych preferencjach i ograniczeniach rozwoju:
 Obszar Żuław – preferencje rozwoju rolnictwa, ograniczenia zagrożenie powodziowe;
 Obszar Zalewu Wiślanego – rozwój turystyki, przedsiębiorczości,
rolnictwa, rybactwa,
 Północna część województwa warmińsko –mazurskiego rozwój
rolnictwa i przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem rolnospożywczym,
 Pojezierze
Iławskie, Olsztyńskie, Mrągowskie, Wielkie Jeziora
Mazurskie, Pojezierze Ełckie, Wigierskie oraz w rejonie Pagórków
Augustowskich - rozwój turystyki, rybactwa, przedsiębiorczości w
oparciu o turystykę, kompleksy leśne, oraz produkcji w oparciu o czyste
technologie,
 Ograniczenia w rejonie Ostródy, Pisza i Ełku z uwagi na położenie
obszarów na terenach bez izolacji od głównego poziomu wodonośnego

Sieć osadnicza

Sieć osadniczą obszaru strefy przygranicznej tworzy 71 miast i 5104
wiejskich jednostek osadniczych. Największym ośrodkiem, który wraz z
sąsiednimi miastami oraz gminami sąsiednimi tworzy obszar metropolitalny
jest Trójmiasto – Gdańsk liczący 456 658 mieszkańców, Gdynia 251 844
mieszkańców oraz Sopot 39 624 mieszkańców. Trzecim co do wielkości
miastem jest Olsztyn liczący 174 941 mieszkańców następnie Elbląg
126 985 mieszkańców, Suwałki 69 246 mieszkańców, Tczew 60 283
mieszkańców, Ełk 56 286 mieszkańców oraz Wejherowo 45 522
mieszkańców
 Miasta od 20 tys. do 45 tys. mieszkańców to: Rumia, Malbork, Kwidzyn,
Ostróda, Iława, Augustów, Giżycko, Kętrzyn, Bartoszyce, Pruszcz
Gdański, Mrągowo.
 Miasta liczące od 9,5 tys. do 20 tyś. mieszkańców stanowią grupę 16
ośrodków.
 Miasta liczące od 5 tyś. do 9,5 tyś. stanowią grupę 14 ośrodków.
 Sporą grupę stanowią miasta małe poniżej 5 tyś. mieszkańców – 21
miast.

Sieć osadnicza

Sieć osadnicza
Wielkość sieci, wskaźnik urbanizacji obszaru

Miasta historyczne

Wnioski
Sieć osadnicza
 Równomierne rozmieszczenie ośrodków miejskich w sieci osadniczej

jest potencjałem do rozwoju obszaru, zachodniej i środkowej części
strefy, we wschodniej części niewielką liczbę miast uzupełniają
większe niż na pozostałym obszarze wiejskie ośrodki obsługi ludności.
 Najwyższa urbanizacja w zachodniej i środkowej części strefy,
najniższa we wschodniej części strefy,
 Miasta w
obszarze objętym opracowaniem są ośrodkami
wielofunkcyjnymi z ważną rolą jaką pełnią jako centra kulturalne.
Obok funkcji kulturotwórczych miasta pełnią również inne funkcje:
administracyjną, przemysłową, usługową, usługowo – rolniczą,
turystyczną. Wszystkie miasta wyposażone są w pełną infrastrukturę
techniczną. We wschodniej części obszaru bez gazu ziemnego
 Wiejskie ośrodki obsługi gmin, stanowią jednostki osadnicze, które są
wielofunkcyjnymi węzłami obsługi z dominującą funkcją obsługi
ludności i obsługi rolnictwa. Większość tych jednostek osadniczych
posiada uzbrojenie w infrastrukturę techniczną z oczyszczalniami
ścieków.

Kierunki rozwoju gospodarczego wyodrębnionych struktur
przestrzennych
Turystyka

Kierunki rozwoju gospodarczego wyodrębnionych
struktur przestrzennych
Turystyka

Kierunki rozwoju gospodarczego wyodrębnionych
struktur przestrzennych
Przedsiębiorczość

Kierunki rozwoju gospodarczego wyodrębnionych struktur
przestrzennych
Rolnictwo

Wnioski
 Zgodnie








z preferencjami obszarów o podobnych przyrodniczych
uwarunkowaniach rozwoju wyodrębniają się na obszarze strefy struktury
przestrzenne z określonym kierunkiem rozwoju
Równoleżnikowy pas północny strefy , Żuławy oraz wschodnia część
obszaru posiada preferencje do rozwoju rolnictwa jako funkcji wiodącej.
W tej części znajdują się wszystkie przejścia graniczne, które generują
rozwój usług związanych z ruchem granicznym, oraz przedsiębiorczości
Zachodnia część obszaru w rejonie Zalewu Wiślanego to rozwój rolnictwa
intensywnego, turystyki, przedsiębiorczości i rybactwa
Położony w zachodniej części obszar metropolitalny Gdańska posiada
własną subregionalną strefę oddziaływania, w której kreuje pożądane
kierunki rozwoju
Obszar pojezierzy czyli środkowa i południowa część strefy posiada
główny kierunek rozwoju –turystykę, z ograniczeniami wynikającymi z
położonych tu większości obszarów chronionych

Schemat obszarów funkcjonalnych

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WZDŁUŻ GRANICY POLSKO - ROSYJSKIEJ

POTENCJALNE POLA WSPÓŁPRACY
W sferze środowiska przyrodniczego:
•Utworzenie Transgranicznego Obszaru Chronionego Zalew
Wiślany, będącego zespołem obszarów chronionych obejmujących
Mierzeję Wiślaną, Zalew Wiślany i jego obrzeża, Wzniesienie Elbląskie i
północną część Żuław.
•Utworzenie Suwalsko - Wisztynieckiego Transgranicznego Obszaru
Chronionego będącego zespołem obszarów chronionych obejmujących
Suwalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszcza Romnicka,
rezerwat Wisztyniecki oraz Wisztyniecki Park Regionalny.
•Utworzenie Transgranicznego Obszaru Chronionego „Trzy
Puszcze”, obejmującego w Polsce: Wigierski Park Narodowy oraz
OChKr: Puszcza i Jeziora Augustowskie oraz Pojezierze Sejneńskie; na
Litwie: rezerwat Cepkliaż, Dżukijski Park Narodowy, Metelski Park
Regionalny i Wiejszejski Park Regionalny; oraz 4 rezerwaty przyrody na
Białorusi.

POTENCJALNE POLA WSPÓŁPRACY
W celu poprawy sytuacji ekologicznej Zalewu Wiślanego,
niezbędne jest podjęcie wspólnych działań w całej zarówno
polskiej jak i rosyjskiej części zlewni tego akwenu.
•
Kompleksowe zagospodarowanie zlewni rzeki Węgorapy i
racjonalne gospodarowanie jej zasobami w rejonie pogranicza
wymaga stałej współpracy ze stroną rosyjską
W sferze aktywności gospodarczej i turystyki
•
Realizacja odbudowy Kanału Mazurskiego. Łączna długość
Kanału od miejscowości Mamerki do rzeki Łyny na terenie
obwodu Kaliningradzkiego wynosi 51,5km (z czego na terenie
Polski 22km). Koryto kanału zostało wykonane na całej długości
(oprócz niektórych połączeń do śluz) i jest w większości
napełnione wodą.
•

POTENCJALNE POLA WSPÓŁPRACY
W sferze komunikacji i infrastruktury technicznej
• Budowa i modernizacja sieci dróg szybkiego ruchu na obszarze
pogranicza w Paneuropejskich Korytarzach transportowych I, IA i VI.
• Przedłużenie szerokotorowej linii kolejowej Kaliningrad – Braniewo Bogaczewo aż do głębokowodnego terminalu kontenerowego w Porcie
Północnym w Gdańsku, pozwoliłoby by ładunki kontenerowe
napływające drogą morska przesyłane były koleją bezpośrednio do
Kaliningradu i dalej w kierunku Dalekiego Wschodu.
• Uruchomienie na trasie drogi wodnej E 70 prowadzącej do Kaliningradu
przy pomocy małych barek pasażerskich żeglugi turystycznej. Droga
wodna E-70 może stanowić „ekologiczne” uzupełnienie korytarza
transportowego Warszawa – Poznań - Berlin oraz nadbałtyckiego
szlaku „Via Hanseatica”.
• Wprowadzenie swobodnej żeglugi w rosyjskiej części Zalewu
Wiślanego może przyczynić się do rozwoju żeglugowych połączeń
polsko – kaliningradzkich na tym akwenie.

POTENCJALNE POLA WSPÓŁPRACY

•

•

•

•

Uruchomienie międzynarodowej drogi wodnej przez Cieśniną Pilawską
zaktywizuje port w Elblągu oraz otworzy dla obszaru pogranicza
dodatkowy (poza Gdańskiem) dostęp do morza.
Modernizacja istniejących i realizacja nowych przejść granicznych, w
Michałkowio - Żelaznodorożnyj, Perły - Kryłowo, Rapa – Oziersk, oraz
dodatkowych dla ruchu turystycznego (Kanał Mazurski, rzeka Łyna,
(Stopki/ Ostre Bardo) rzeka Wegorapa).
Brak jest połączenia lotniczego Kaliningradu z Gdańskiem z powodu
braku wyznaczenia w obszarze rosyjskiej przestrzeni powietrznej
odpowiedniego korytarza lotniczego.
Połączenie sieci energetycznych Polski i Obwodu Kaliningradzkiego (a
także sieci litewskiej) stanowić może dalszy kolejny krok kształtowania
Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego.

Uruchomienie Kanału Mazurskiego
jako jedno z potencjalnych pól współpracy
•

•

•

•

Rolą Kanału Mazurskiego, budowanego na początku XX wieku, było
połączenie systemu wodnego Wielkich Jezior Mazurskich z Bałtykiem
poprzez Łynę i Pregołę.
Wielkie Jeziora Mazurskie są największym w Polsce zespołem
połączonych kanałami jezior o łącznej powierzchni 308 km2 i o
wyrównanym zwierciadle na wysokości 116m n.p.m., mający odpływ na
północ przez Węgorapę do Pregoły, jak i na południe przez Pisę i Narew
do Wisły.
Przyjęte kierunki rozwoju transportu spowodowały opracowanie
konwencji AGN, zgodnie, z którą wyznaczono na mapie Europy główne
drogi wodne, o międzynarodowym znaczeniu, zarówno już istniejące, jak
i planowane do budowy. Jedna z dróg wodnych E70 stwarza możliwości
włączenia województwa w układ dróg wodnych śródlądowych w skali
europejskiej. Warunkiem jest dotarcie do rzeki Pregoły funkcjonującym
Kanałem Mazurskim.
Udrożnienie Kanału Mazurskiego pozwoli na połączenie Wielkich Jezior
Mazurskich z drogą wodną śródlądową E70 (Antwerpia, Ren, Łaba,
Odra, Wisła, Zalew Wiślany, Pregoła, Niemen);

Śluza kanału mazurskiego - czynna
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