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1. Wstęp 

Opracowanie niniejsze jest elementem realizacji Porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad 
strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej, podpisanego przez marszałków woje-
wództw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego 26 sierpnia 
2010 roku. 

1.1. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest sformułowanie priorytetów rozwoju przestrzennego makroregionu Polski Za-
chodniej na podstawie analizy planów lub projektów planów zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw leżących na tym obszarze. 

Opracowanie jest jedną z ekspertyz zamówionych na potrzeby skonstruowania strategii rozwoju i pro-
gramu operacyjnego Polski Zachodniej i zostanie wykorzystane w zakresie ustalonym przez autorów tych 
dokumentów.  

Zakres przestrzenny opracowania obejmuje obszar województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 

Zakres merytoryczny analizowanych zagadnień przestrzennych obejmuje : 
− ocenę sieci osadniczej i zakładanych kierunków jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem 

wspólnych obszarów problemowych, 
− analizę systemu transportowego, 
− ocenę rozmieszczenia obszarów chronionych w układzie ponadregionalnym, możliwości ich wyko-

rzystania i wystąpienia potencjalnych konfliktów, 
− analizę priorytetów rozwoju przestrzennego, 
− analizę powiązań przestrzennych między województwami. 

Zakres czasowy wyznaczy perspektywa strategii rozwoju Polski Zachodniej. 

1.2. Metoda prezentacji  
Dla potrzeb opracowania przeanalizowane zostały obowiązujące (wg stanu w maju 2011 r.) plany zago-
spodarowania przestrzennego województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i opolskiego oraz 
projekty planów województw lubuskiego i dolnośląskiego. Trzy pierwsze z wymienionych województw 
dysponują planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi w 2010 r., natomiast dwa ostatnie 
mają obowiązujące plany z lat 2001-2002 i projekty zmian tych planów w fazie przygotowania do uchwa-
lenia. Na podstawie decyzji zarządów tych województw postanowiono w niniejszym opracowaniu 
uwzględnić projekty ww. zmian planów, które zawierają aktualne treści dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego. Ewentualne szczegółowe poprawki, wprowadzone w trakcie procedury uchwalania, nie 
powinny wpłynąć na treść analizy ze względu na stopień ogólności analizowanych zagadnień. 

W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostały ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego, 
jako stanowiące o rozwoju przestrzennym Polski Zachodniej w perspektywie wyznaczonej jej strategią 
rozwoju. Z tego punktu widzenia ustalenia tych planów powinny być wzięte pod uwagę przy formułowa-
niu kierunków rozwoju przestrzennego makroregionu. W niektórych przypadkach, kierując się kryterium 
znaczenia danego zapisu planu dla spójności całego obszaru Polski Zachodniej, uwzględnione zostały 
zapisy niemające charakteru ustaleń – zalecenia lub rekomendacje.  

Ustalenia planów dotyczące zagadnień, które są przedmiotem analizy, zostały przedstawione w podsta-
wowych rozdziałach opracowania w podziale na województwa oraz w odniesieniu do całego obszaru 
Polski Zachodniej, z wykazaniem podobieństw i różnic w traktowaniu danych struktur przestrzennych w 
poszczególnych regionach. Celem zastosowania takiego sposobu prezentacji było zdefiniowanie obsza-
rów spójności i wskazanie rozbieżności w polityce przestrzennej makroregionu jako całości. 

Opracowanie zamyka rozdział zawierający wnioski (rekomendacje) do strategii rozwoju Polski Zachod-
niej, wskazujące priorytety zagospodarowania przestrzennego w makroregionie jako całości. 
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2. Ocena sieci osadniczej i zakładanych kierunków jej rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem wspólnych obszarów problemowych 

Województwo zachodniopomorskie 
W województwie zachodniopomorskim znajdują się 3122 miejscowości: 64 miasta i 3058 wsi, skupio-
nych w 1635 sołectwach. Średnia wieś liczy 172 mieszkańców. Odsetek ludności miejskiej (68,9%) jest 
wyższy niż średni wskaźnik krajowy. Wśród miast województwa zachodniopomorskiego połowę stano-
wią miasta bardzo małe z liczbą mieszkańców nieprzekraczającą 5 tysięcy. Rozkład przestrzenny miast 
jest dość równomierny, jednakże miasta duże i średnie skupiają się przy granicach województwa, głównie 
na zachodzie i północy. Na południowym wschodzie znajdują się dwa średnie miasta (Szczecinek 
i Wałcz), w centrum i na południu województwa zlokalizowane są tylko miasta małe. Ponadto rejony 
centralne i zachodnie są dotknięte największym bezrobociem i depopulacją.  

Województwo zalicza się do regionów słabo zaludnionych (74 osoby/km²). Najsłabiej zaludnione są cen-
tralne obszary: powiaty drawski, łobeski, choszczeński, wałecki. (średnio 40 osób/km²). Rejony najsilniej 
zaludnione to gminy wokół Szczecina, Koszalina i Kołobrzegu. 

Największym ośrodkiem miejskim województwa jest Szczecin, uznany za potencjalne miasto metropoli-
talne. Wraz ze szczecińskim obszarem funkcjonalnym i transgranicznym regionem metropolitalnym o 
zasięgu oddziaływania przekraczającym granicę państwa, jest najważniejszym w regionie ośrodkiem 
rozwoju. Drugie co do wielkości miasto województwa, Koszalin, tworzy wraz z Kołobrzegiem koszaliń-
sko-kołobrzeski obszar funkcjonalny. Wspólnym postulatem planu, kierowanym do obu obszarów funk-
cjonalnych, jest zapewnienie usług podstawowych w ośrodkach lokalnych w celu ograniczenia transpor-
tochłonności układu osadniczego. 

Na południowym wschodzie znajdują się dwa średnie miasta (Szczecinek i Wałcz), w centrum i na połu-
dniu województwa zlokalizowane są tylko miasta małe. Ponadto rejony centralne i zachodnie są dotknięte 
największą stopą bezrobocia oraz depopulacją.  

Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego mają na celu 
kształtowanie policentrycznej sieci osadniczej, umożliwiającej procesy dyfuzji rozwoju z biegunów 
wzrostu do pozostałych ośrodków i poprawę spójności przestrzennej wewnątrz województwa. Należy 
przeciwdziałać depopulacji terenów peryferyjnych. Niezbędne są działania hamujące proces deglomeracji 
szczecińskiego obszaru funkcjonalnego (metropolitalnego) i koszalińsko-kołobrzeskiego obszaru funk-
cjonalnego. W tym celu zakłada się następujące kierunki działań: 

− poprawa powiązań centralnej części województwa oraz Wałcza i Szczecinka ze Szczecinem i Ko-
szalinem przez: 

 budowę dróg ekspresowych: nr 6, 10, 11, 

 modernizację drogi krajowej nr 20 i drogi wojewódzkiej nr 163, 

 przywrócenie połączenia kolejowego na odcinku Kalisz Pom. - Wałcz - Piła, 

 modernizację linii kolejowych,  

 rozbudowę sieci światłowodowych; 

− wsparcie ośrodków wzrostu o znaczeniu regionalnym; 

− program dla małych i średnich miast: 

 wspieranie mieszkalnictwa społecznego i komunalnego,  

 wspieranie innowacyjnej gospodarki (biznes oparty o popyt zewnętrzny, e-biznes), 

 rozwój usług publicznych w celu wsparcia funkcji miejskich i poprawy obsługi ludności; 

− kształtowanie terytorialnych i funkcjonalnych związków wsi i małych miast jako centrów obsługi 
ludności; 

− wspieranie rozwoju subregionalnych centrów innowacyjności, inkubatorów przedsiębiorczości; 



ANALIZA PORÓWNAWCZA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTW POLSKI ZACHODNIEJ 

 4 

− poprawa dostępności obszarów peryferyjnych do głównych miast województwa; 

− wzrost atrakcyjności miast przez rewitalizację i tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych. 

Ustaleniem planu jest wykreowanie nowego ośrodka wzrostu w centralnej części województwa w oparciu 
o Drawsko Pomorskie, Złocieniec i inne miasta leżące na tym obszarze. Równolegle powinna być prowa-
dzona integracja miast w tej części województwa przez: 

− poprawę dostępności do usług i uelastycznienie rynku pracy,  

− zbliżenie czasowe miast, 

− komplementarną obsługę ludności, 

− lokalizację usług publicznych, 

− tworzenie stref aktywności ekonomicznej, 

− lokalizację filii wyższej uczelni.  

W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w całym w kraju, zauważyć można wyraźny trend 
dezurbanizacyjny i deglomeracyjny, dotyczący dużych i średnich. Ich mieszkańcy przenoszą się na tereny 
podmiejskie oraz migrują z centrum i starszych osiedli zbudowanych z wielkiej płyty do nowych osiedli 
na obrzeżach miasta. W celu minimalizacji konfliktów przestrzennych związanych z procesem suburba-
nizacji plan proponuje: 

− zagospodarowanie terenów z ograniczoną dostępnością inwestycyjną zgodnie z zasadą zrównowa-
żonego rozwoju, 

− niedopuszczanie do zlewania się jednostek osadniczych, z zachowaniem korytarzy ekologicznych 
i terenów otwartych, które powinny być przeznaczone do pełnienia funkcji ekologicznych, rekre-
acyjnych, hydrologicznych, rolniczych, 

− ograniczenie wytyczania działek budowlanych poza granicami ustalonych aglomeracji ściekowych. 

Województwo lubuskie 
W województwie lubuskim znajdują się 42 miasta. Najwięcej jest miast bardzo małych (18) oraz średnich 
(17). Współczynnik urbanizacji wynosi 63,9%. Rozmieszczenie miast w przestrzeni województwa jest 
dość równomierne. Gęstość zaludnienia znacząco odbiega od średniego poziomu dla kraju i wynosi 
72 osoby/km² (średnia krajowa 120 osoby/km²); wyższą gęstość zaludnienia mają tylko powiaty: gorzow-
ski, zielonogórski, nowosolski i żagański.  

W województwie nie powstał dotychczas jeden ośrodek centralny. Funkcje wojewódzkie rozdzielone są 
pomiędzy dwa największe miasta: Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski. W Zielonej Górze znajduje się 
zarząd województwa i zespół instytucji skupiających zadania samorządu wojewódzkiego, w Gorzowie 
Wlkp. – wojewoda i zespół instytucji skupiających organy administracji rządowej. W obu miastach wy-
stępuje koncentracja funkcji publicznych o charakterze ponadlokalnym, co znacznie przewyższa zespoły 
usługowe i obsługi zlokalizowane w innych ośrodkach miejskich województwa.  

Jako główne zespoły miast przyjęto: 

− Sulechów-Zielona Góra-Nowa Sól (Lubuskie Trójmiasto), 

− Gorzów Wlkp.-Skwierzyna, 

− Żary-Żagań-Szprotawa. 

Jako główne miejskie ośrodki rozwoju przyjęto: 

− dwubiegunowo połączone ośrodki miejskie Zielona Góra-Gorzów Wlkp. o znaczeniu krajowym, 
I rzędu, generujące rozwój województwa lubuskiego, 

− ośrodki o znaczeniu regionalnym II rzędu: Nowa Sól, Żary, Żagań, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad 
Odrą, Świebodzin, Międzyrzecz, 
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− ośrodki o znaczeniu ponadlokalnym III rzędu: Szprotawa, Sulechów, Skwierzyna, Krosno Odrzań-
skie, Strzelce Krajeńskie, Drezdenko, Sulęcin, Wschowa. 

Przewidywany rozwój strefy osadniczej będzie następował w czterech jednostkach przestrzennych: 

− pasma rozwojowe 

 Gorzów Wlkp.-Zielona Góra-Nowa Sól (główna oś rozwoju województwa lubuskiego) o znacze-
niu europejskim, z krajowymi ośrodkami rozwoju: Zieloną Górą, Gorzowem Wlkp. i lotniskiem 
w Babimoście, 

 wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej do projektowanej autostrady A18 na południu, z ośrodkami 
o znaczeniu regionalnym: Kostrzynem n. Odrą, Słubicami, Gubinem; 

− obszar węzłowy obejmujący skrzyżowanie projektowanej autostrady A2 i drogi ekspresowej S3 
w rejonie Świebodzina i Międzyrzecza; 

− zespoły miejskie  

 Sulechów-Zielona Góra-Nowa Sól (Lubuskie Trójmiasto), 

 Gorzów Wlkp.-Skwierzyna, 

 Żary-Żagań-Szprotawa; 

− ośrodki turystyczne: Łęknica, Sława, Łagów, Pszczew, Dobiegniew. 

Województwo wielkopolskie 
Sieć osadniczą Wielkopolski tworzy 109 miast oraz 5500 wsi. Charakterystyczną cechą jest duży udział 
miast bardzo małych, które podobne jak w województwie zachodniopomorskim stanowią blisko połowę 
wszystkich miast (50) oraz stosunkowo duża liczba miast średnich (36). Wskaźnik urbanizacji wynosi 
56,4% i jest niższy niż średni dla Polski. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 114 osób na km². Obszarami 
o najmniejszej koncentracji ludności są tereny północne: powiaty złotowski, czarnkowsko-trzcianecki 
i międzychodzki (poniżej 50 osób/km²) . Największa liczba ludności skoncentrowana jest w gminach 
wokół Poznania i miast grodzkich: Leszna, Konina, Kalisza z gęstością zaludnienia sięgającą 
100 osób/km².  

Poznań oraz sąsiadujący z nim obszar stanowi największy obszar funkcjonalny województwa. Drugim co 
do znaczenia jest dwubiegunowy układ miejski aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Z kolei byłe miasta wo-
jewódzkie: Konin, Leszno i Piła oraz dodatkowo Gniezno tworzą sieć regionalnych ośrodków równowa-
żenia rozwoju. 

Zachodnia i południowa część regionu to tereny oddalone od ośrodków subregionalnych i nieposiadające 
silnego ośrodka powiatowego. 

Miasta Kalisz, Konin, Ostrów Wielkopolski i Leszno położone są na skraju województwa i dlatego od-
działują na obszary sąsiednich województw: dolnośląskiego i łódzkiego. Również Piła wywiera wpływ na 
obszar byłego województwa pilskiego, którego część (powiat wałecki) znajduje się w województwie za-
chodniopomorskim. Poza granice województwa oddziałuje pasmo wzdłuż autostrady A2, szczególnie 
w kierunku zachodnim. Podobne zjawisko, choć o słabszym natężeniu, wystąpi w rejonie dróg ekspreso-
wych przecinających Wielkopolskę i przechodzących na tereny województw dolnośląskiego i łódzkiego 
(S8), zachodniopomorskiego i opolskiego (S11), kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego (S5), zachod-
niopomorskiego i kujawsko-pomorskiego (S10). 

Nawarstwienie problemów społeczno-gospodarczych występuje w subregionie konińskim. Wyczerpywa-
nie się zasobów węgla brunatnego i równocześnie brak sprecyzowanej polityki energetycznej państwa 
uniemożliwiają wypracowanie koncepcji rozwoju przestrzennego przygranicznych stref Konińskiego 
Obszaru Przemysłowego. 

Główne założenia i cele planu zagospodarowania przestrzennego województwa w sferze osadnictwa to: 

− wzmocnienie regionotwórczych funkcji Poznania – miasta o znaczeniu krajowym i o charakterze 
europolu – oraz Kalisza i Ostrowa Wlkp. jako dwubiegunowego układu miejskiego o znaczeniu 
ponadregionalnym, 
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− wielofunkcyjny rozwój ośrodków regionalnych i lokalnych. 

Aglomeracja kalisko-ostrowska stanowi główny ośrodek obsługi dla południowej Wielkopolski, a zasięg 
jej oddziaływania będzie wykraczał poza granice województwa. Dla tego obszaru istotne są: 

− zachowanie cennych walorów przyrodniczych przy jednoczesnym rozwoju funkcji ponadregional-
nych, 

− rozwój szkolnictwa wyższego, 

− rozwój węzła transportowego dla południowej części Wielkopolski. 

Ośrodki ponadregionalne i regionalne: Konin, Leszno, Piła i Gniezno pełnić będą rolę ogniw dyfuzji roz-
woju gospodarczego. Poprawa ich funkcjonowania oraz dostępności stymulować będzie, dzięki dyfuzji, 
rozwój terenów peryferyjnych.  

Województwo dolnośląskie 
Miasta województwa dolnośląskiego są rozmieszczone dość regularnie ze wskazaniem większej koncen-
tracji w części sudeckiej. Najbardziej charakterystyczną cechą sieci osadniczej jest brak dominacji jedne-
go typu miast. Poza miastami dużymi (powyżej 100 tys. mieszkańców), które reprezentowane są przez 
Wrocław i Wałbrzych, liczba miast średnich, małych i bardzo małych (poniżej 5 tys. mieszkańców) jest 
zbliżona. Województwo dolnośląskie ponadto odznacza się wysokim odsetkiem ludności miejskiej, wy-
noszącym 70,6%.  

Gęstość zaludnienia – wysoka dla całego województwa, wynosząca 144 osoby na km² – nie jest jedno-
rodna. Najsłabiej zaludnione są północne tereny województwa: powiaty bolesławiecki, górowski, wołow-
ski, milicki, trzebnicki o gęstości zaludnienia nieprzekraczającej 80 osób na km². Największa koncentra-
cja ludności występuje w sąsiedztwie Wrocławia, w powiatach wałbrzyskim, dzierżoniowskim 
i świdnickim oraz obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.  

Największym miastem województwa jest Wrocław, który wraz z gminami sąsiednimi stanowi potencjal-
ny obszar metropolitalny. W dalszej kolejności są miasta Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego 
(Głogów, Legnica, Lubin, Polkowice), miasta rejonu wałbrzyskiego (Wałbrzych, Świdnica, zespół miast 
Dzierżoniów-Bielawa-Pieszyce, Kamienna Góra), oraz pozostałe miasta: Jelenia Góra, Zgorzelec, Bole-
sławiec i Kłodzko. 

Na obszarach tych, a zwłaszcza dwóch pierwszych, trwają intensywne procesy rozwojowe i urbanizacyj-
ne, na innych obszarach województwa nasilają się jednak negatywne tendencje. Należą do nich: pogłę-
bianie się negatywnych skutków suburbanizacji, dominacja Wrocławia i wrocławskiego obszaru funkcjo-
nalnego w stosunku do pozostałych obszarów, pogłębianie się zróżnicowania w rozwoju demograficznym 
i społeczno-gospodarczym województwa, niepełne wykorzystanie potencjału turystycznego. Do obsza-
rów cechujących się spadkiem potencjału i depopulacją oraz spadkiem liczby pracujących należą m.in. 
tereny Sudetów, w tym zwłaszcza Kotlina Kłodzka, Pogórze Kaczawskie, rejony Góry i Strzelina.  

W ustaleniach kierunków rozwoju osadnictwa wskazuje się na obszary i pasma dynamicznego rozwoju, 
a także ośrodki o szczególnej roli i znaczeniu w jego rozwoju jako podstawowe elementy struktury osad-
niczej województwa. Dla ich rozwoju przestrzennego przyjmuje się następujące kierunki: 

− we wrocławskim obszarze funkcjonalnym wzmacnianie funkcji metropolitalnych Wrocławia oraz 
harmonizowanie podstawowych elementów struktury przestrzennej, 

− na obszarach i w pasmach przyspieszonego rozwoju – głogowsko-kłodzkim i podsudeckim – po-
prawę spójności przestrzennej wewnętrznej i zewnętrznej, integrację głównych ośrodków miejskich 
z ich obszarami oddziaływania oraz wzmacnianie ich funkcji węzłowych, 

− na terenach wiejskich wzmacnianie restrukturyzacji i wielofunkcyjnego rozwoju wsi oraz rozwój 
gospodarki żywnościowej na obszarach o wybitnych predyspozycjach dla rozwoju wybranych jej 
form. 



ANALIZA PORÓWNAWCZA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTW POLSKI ZACHODNIEJ 

 7 

Województwo opolskie 
W województwie opolskim znajduje się 1226 miejscowości, w tym 35 miast. Poziom urbanizacji wynosi 
52,3% i jest zdecydowanie niższy od średniej krajowej. Największym miastem jest Opole, które wraz 
z otaczającymi gminami i miastami tworzy aglomeracje opolską. Sieć miejska jest rozmieszczona dość 
równomierne (wyjątek stanowią tereny na północ od Opola), natomiast ludność wyraźnie skupiona: środ-
kowo-wschodnia część województwa (tereny przemysłowe) odznacza się najwyższą gęstością zaludnie-
nia, północno-zachodnia Opolszczyzna (obszary rolnicze i turystyczno-rekreacyjne) to tereny o najniższej 
gęstości zaludnienia. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 110 osób na km².   

W województwie opolskim zachodzą niekorzystne procesy demograficzne. Depopulacja, będąca wyni-
kiem stałych i wysokich migracji zagranicznych oraz ujemnego przyrostu naturalnego, obejmuje rozległe 
obszary województwa. 

W strukturze hierarchiczno-funkcjonalnej sieci osadniczej określono pięć poziomów ośrodków: 

− Opole, jako krajowy ośrodek równoważenia rozwoju, 

− miasta subregionalne, wspomagające ośrodek wojewódzki w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 
subregionów: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Kluczbork, 

− miasta powiatowe, 

− lokalne ośrodki miejskie, 

− wsie gminne. 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa ma dynamizacja procesów i kształtowanie mechanizmów 
wydatnie wzmacniających potencjał społeczno-ekonomiczny aglomeracji opolskiej, jak również miast 
subregionalnych. 

Poza niezbędną restrukturyzacją i umacnianiem funkcji związanych z tradycjami przemysłowymi ważne 
jest wydatne wzbogacanie struktury funkcjonalnej przez dynamizowanie funkcji metropolitalnych 
i regionalnych oraz tworzenie warunków rozwoju funkcji opartych na wiedzy. 

Przy osiągniętym stopniu koncentracji sieci osadniczej dalszy jej rozwój winien być ukierunkowany 
głównie na dokonywanie procesów porządkowania i poprawę wyposażenia infrastrukturalnego, dlatego 
głównym celem polityki przestrzennej jest kształtowanie optymalnej przestrzennie sieci osadniczej, opar-
tej na policentrycznej i zróżnicowanej sieci ośrodków ponadlokalnych i lokalnych.  

Do najważniejszych kierunków działań dotyczących rozwoju sieci osadniczej miast i jej struktury prze-
strzennej należą: 

− wzmocnienie aglomeracji opolskiej m.in. dzięki lokalizacji funkcji i obiektów szczególnych w sto-
licy regionu, istotnych dla kształtowania rangi metropolitalnej (np. centrum finansowo-bankowe, 
centrum informacji gospodarczej, park nauki i technologii, centrum targowo-wystawiennicze, cen-
trum logistyczne, specjalistyczne usługi ochrony zdrowia), 

− rozwój wielofunkcyjnych jednostek osadniczych, 

− poprawa dostępności śródmieść i ogólnej drożności w powiązaniu z modernizacją, integracją 
i promocją transportu publicznego, 

− krystalizacja sieci osadniczej – tworzenie osiedli zharmonizowanych z krajobrazem i środowiskiem 
naturalnym, o możliwościach zaspokajania podstawowych usług i potrzeb jego mieszkańców, 

− rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym zaniedbanych dzielnic i osiedli fabrycznych, blo-
kowisk, terenów poprzemysłowych, powojskowych i pogórniczych, 

− aktywizacja małych miast na terenie aglomeracji opolskiej w wyniku rozwoju funkcji usługowych, 

− stabilizacja sieci osadniczej i równoważenie struktury demograficznej przez zatrzymywanie odpły-
wu ludności dzięki zwiększaniu liczby miejsc pracy (np. w turystyce) w miejscu zamieszkania lub 
w zasięgu dojazdu do miejsca pracy, 
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− poprawa stanu środowiska, umożliwiająca łagodzenie kolizji między rozwojem funkcji przemysło-
wych a funkcją mieszkaniową. 

Sieć osadnicza – podsumowanie 
Sieć osadnicza we wszystkich województwach jest zhierarchizowana, ale przyjęte w planach kryteria 
hierarchizacji są niejednorodne. W każdym województwie znajduje się główny ośrodek wzrostu o naj-
większym potencjale, bądź jak w województwie lubuskim – układ biegunowy: Gorzów Wlkp.-Zielona 
Góra. Oprócz głównych aglomeracji wskazuje się ponadregionalne ośrodki wzrostu: w województwie 
zachodniopomorskim jest to koszalińsko-kołobrzeski obszar funkcjonalny, w wielkopolskim dwubiegu-
nowy układ miejski aglomeracji kalisko-ostrowskiej, w województwie dolnośląskim miasta Legnicko-
Głogowski Okręg Miedziowy oraz aglomeracje: jeleniogórska i wałbrzysko-świdnicka. W dalszej kolej-
ności znajdują się ośrodki równoważenia rozwoju, przeważnie byłe miasta wojewódzkie (poza woje-
wództwem dolnośląskim) lub inne duże miasta. Brak jednolitych kryteriów przy ocenie ich potencjału 
sprawia, że za tego typu ośrodki przyjmuje się ośrodki regionalne (równoważenia rozwoju) uznane za 
takie w jednym województwie, w innym ośrodkami subregionalne lub lokalne o ograniczonym zasięgu 
oddziaływania.  

Kierunki rozwoju ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego województw skupiają się na zróżni-
cowaniu poszczególnych funkcji w zależności od potencjału danego ośrodka. Wskazanie na potrzebę 
wykreowania nowego obszaru wzrostu w centralnej części województwa zachodniopomorskiego jest tu 
wyjątkiem.  
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3. Analiza systemu transportowego 

Podstawowym zadaniem planów zagospodarowania przestrzennego województw w dziedzinie określenia 
kierunków rozwoju komunikacji jest przełożenie ogólnych zasad rozwoju przestrzennego kraju zawartych 
w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Poli-
tyce Transportowej Państwa na lata 2006-2025 i Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 
na cele i działania regionalne. Powyższe dokumenty zakładają zrównoważony rozwój transportu, tj. taki, 
który w sposób jak najmniej konfliktowy realizuje potrzeby ludzi związane z rozwojem cywilizacyjnym, 
nie naruszając przy tym równowagi środowiska oraz ładu przestrzennego. Kolejne cele wynikają z doku-
mentów szczebla wojewódzkiego – ze strategii rozwoju województw. Duży udział w procesie rozwoju 
i integracji transportu mają też inicjatywy polityczne i projekty międzynarodowe. 

Kierunki rozwoju systemu transportu obejmują: 

− rozwój sieci korytarzy transportowych, 

− wzmacnianie ponadregionalnych systemów powiązań drogowych, 

− kształtowanie wewnętrznych powiązań drogowych, 

− kształtowanie systemu zewnętrznych i wewnętrznych kolejowych powiązań transportowych, 

− rozwój transportu morskiego i  wodnego śródlądowego,  

− rozwój powiązań lotniczych. 

3.1. Rozwój sieci korytarzy transportowych, wzmacnianie ponadregionalnych oraz 
wewnętrznych powiązań drogowych 

Województwo zachodniopomorskie 
Część infrastruktury transportowej jest elementem składowym transeuropejskiej sieci transportowej  
TEN-T. W latach 2004-2011 do sieci należały:  

− połączenie drogowe Świnoujście - Szczecin - Świebodzin - Legnica - Lubawka/Jakuszyce (S3),  

− połączenie drogowe Kołbaskowo - Szczecin (A6),  

− połączenie kolejowe Świnoujście - Szczecin - Rzepin/Poznań - Wrocław - Międzylesie (CE59 
i E59),  

− Odra od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia do Zalewu Szczecińskiego i dalej do Bałtyku,  

− porty morskie w Szczecinie i Świnoujściu,  

− port lotniczy w Goleniowie.  

Włączenie kolejnych elementów infrastruktury transportowej do sieci TEN-T jest obecnie jednym 
z priorytetów działań władz województwa. Wśród propozycji przygotowanych przez Ministerstwo Infra-
struktury związanych z modyfikacją sieci TEN-T znalazły się następujące priorytety województwa: 

− podniesienie statusu drogi ekspresowej S3 i włączenie jej do sieci bazowej, 

− podniesienie statusu połączenia kolejowego E59 i włączenie go do sieci bazowej, 

− droga ekspresowa S6 (Szczecin - Koszalin - Słupsk - Gdynia),  

− droga ekspresowa S10 (Szczecin - Piła - Bydgoszcz - Toruń),  

− droga ekspresowa S11 (Kołobrzeg - Koszalin - Piła - Poznań - Ostrów Wlkp. - Tarnowskie Góry - 
Pyrzowice),  

− Odra od ujścia Nysy Łużyckiej do Brzegu Dolnego,  

− port w Policach,  

− autostrada morska Świnoujście - Ystad. 
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W kolejnych latach władze województwa podejmą działania mające na celu włączenie do sieci TEN-T 
kolejnych elementów, takich jak: 

− Odra od Brzegu Dolnego do Wrocławia,  

− autostrada morska  Świnoujście - Trelleborg,  

− autostrada morska  Świnoujście - Kłajpeda 

oraz uzyskanie przez Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE65 statusu „zielonego 
korytarza”.  

W celu wzmocnienia wewnętrznych i zewnętrznych powiązań szczecińskiego obszaru funkcjonalnego 
plan zakłada budowę nowych połączeń i obwodnic miejscowości leżących wewnątrz obszaru oraz prze-
budowę ważniejszych odcinków dróg. 

Województwo lubuskie 

Przez województwo w relacji wschód-zachód przebiega II Paneuropejski Korytarz Transportowy, 
a w relacji północ-południe – Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy.  

Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego zakłada konieczność 
przebudowy sieci dróg krajowych do parametrów klasy GP lub G, budowy obejść miejscowości oraz 
poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Zgodnie z założeniami polityki transportowej państwa do 
roku 2025 na terenie województwa lubuskiego planowana jest: 

− przebudowa drogi krajowej nr 18 Olszyna - węzeł Krzyżowa (A4) do uzyskania wymogów stawia-
nych autostradom, z węzłami: Olszyna/Forst, Królów, Żary (Drozdów), Iłowa, Luboszów i Golnice 
(oba węzły w województwie dolnośląskim),  

− budowa autostrady A2 od Słubic do granicy z województwem wielkopolskim i jej połączenie 
z istniejącym odcinkiem Autostrady Wielkopolskiej w rejonie Nowego Tomyśla, z węzłami: 
Świecko, Rzepin, Torzym, Łagów, Jordanowo, Myszęcin, Trzciel, 

− budowa drogi ekspresowej S3 (przebudowa drogi krajowej nr 3, względnie budowa nowych odcin-
ków) o łącznej długości na terenie województwa lubuskiego 184 km, z węzłami: Gorzów Północ, 
Gorzów Zachód, Gorzów Południe, Skwierzyna Zachód, Skwierzyna Południe, Międzyrzecz Pół-
noc, Międzyrzecz Zachód, Międzyrzecz Południe, Jordanowo, Świebodzin Północ, Świebodzin Po-
łudnie, Sulechów, Zielona Góra Północ, Zielona Góra Południe, Niedoradz, Nowa Sól Zachód, 
Nowa Sól Południe, Nowe Miasteczko. 

Droga ekspresowa S3 nie będzie drogą płatną, dlatego nie wymaga budowy dróg alternatywnych, tym 
niemniej istniejące odcinki drogi nr 3, niewykorzystane przy budowie S3, staną się takimi drogami jako 
drogi wojewódzkie względnie powiatowe (w gestii samorządów) i zapewnią obsługę terenów przyle-
głych. 

W związku z modernizacją dróg wojewódzkich projekt planu zakłada budowę nowych mostów na Odrze: 

− w rejonie Połęcka na drodze nr 138, 

− w Pomorsku na drodze nr 281,  

− na drodze nr 282, na odcinku Zielona Góra - Milsko, 

− w Kostrzynie nad Odrą, 

− w Kłopocie 

oraz na Bobrze na południe od Nowogrodu Bobrzańskiego. 

Dla obsługi zachodniej części województwa, pobudzenia aktywności gospodarczej, a także poprawy 
dostępności dla potrzeb turystyki i rekreacji oraz dodatkowego połączenia autostrad A2 i A18, istotne 
jest stworzenie korytarzy o parametrach klasy G/GP, złożonych z odcinków dróg krajowych, wojewódz-
kich i powiatowych oraz nowych przebiegów. Proponowane trasy: 
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− Droga Przygraniczna, równoległa do Nysy Łużyckiej i Odry: Gozdnica - Przewóz - Łęknica - Trze-
biel - Tuplice - Gubin - Połęcko - Cybinka - Słubice - Kostrzyn nad Odrą,  

− Droga Lubuska: Iłowa - Żagań - Nowogród Bobrzański - Krosno Odrzańskie - Torzym - Sulęcin - 
Lubniewice - Gorzów Wlkp. 

Województwo wielkopolskie  
Przez województwo przebiegają dwa paneuropejskie korytarze transportowe: II Berlin - Moskwa (auto-
strada A2, linia kolejowa nr 3, planowana linia kolejowa dużych prędkości Warszawa - Poznań - Berlin) 
oraz VIa Poznań - Gdańsk (droga ekspresowa S5/S8). 

Niezależnie od paneuropejskich korytarzy transportowych część infrastruktury transportowej w woje-
wództwie należy do sieci TEN-T: 

− autostrada A2, 

− droga ekspresowa S5 na odcinku Poznań - Gniezno - Grudziądz, 

− droga ekspresowa S8 Wrocław - Kępno - Sieradz - węzeł autostrady A1 (Łódź), 

− linia kolejowa 3 Berlin - Poznań - Warszawa - Moskwa, 

− linia kolejowa 353 na odcinku Poznań - Gniezno - Inowrocław, 

− linia kolejowa 271 Poznań - Leszno - Rawicz - Wrocław, 

− linia kolejowa 351 Poznań - Szczecin, 

− port lotniczy Poznań Ławica. 

Włączenie sieci transportowej województwa wielkopolskiego w struktury europejskie wymaga rozsze-
rzenia korytarzy transportowych TEN-T. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielko-
polskiego wskazuje na potrzebę utworzenia nowych korytarzy w relacjach: 

− Kołobrzeg - Koszalin - Piła - Poznań - Ostrów Wielkopolski - Kępno - autostrada A1,  

− Poznań - Rawicz - Wrocław, 

− Szczecin - Piła - Bydgoszcz - Toruń, jako kontynuacja obecnego paneuropejskiego korytarza VI,  

− Wrocław - Kępno - Łódź - Warszawa. 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego realizacja polityki rozwoju ponadlokalnych syste-
mów transportowych na obszarze województwa koncentrować się będzie na budowie: 

− autostrady A2 w kierunku zachodnim, od węzła Nowy Tomyśl do granicy z województwem lubu-
skim i dalej do granicy z Republiką Federalną Niemiec, 

− drogi S5 po nowym przebiegu, od autostrady A1 w Grudziądzu przez Poznań, Leszno do połącze-
nia z drogą S8, 

− drogi S8 po nowym przebiegu, z Wrocławia przez Kępno, Sieradz, w celu powiązania dróg na ob-
szarze województwa wielkopolskiego i łódzkiego,  

− drogi S10, ze Szczecina przez Piłę, Wyrzysk, z obwodnicami miejscowości: Stara Łubianka, Śmi-
łowo, Grabowno, Kosztowo i Wyrzysk, 

− drogi S11 po nowym przebiegu, z Kołobrzegu i Koszalina przez Piłę, Poznań, Ostrów Wlkp., Kęp-
no do połączenia z autostradą A1 na Górnym Śląsku.  

Obszar centralny województwa z ośrodkiem w Poznaniu charakteryzuje się dynamicznym wzrostem na-
tężenia ruchu kołowego, wykraczającym znacznie poza średnie wartości w kraju. W strefie centralnej 
można uznać go za rejon o dobrze rozwiniętej sieci kolejowej i drogowej, gwarantującej efektywne połą-
czenia. Istnieje jednak potrzeba poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej tego obszaru, która 
usprawni połączenia między gminami oraz połączenia sieci dróg ponadlokalnych. Planowany układ re-
gionalnych powiązań komunikacyjnych obejmuje utworzenie regionalnych pierścieni drogowych (ze-
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wnętrznego dalekiego zasięgu i bliskiego zasięgu) oraz poznańskiego węzła dróg krajowych 
i wojewódzkich, wraz z połączeniami uzupełniającymi. 

Województwo dolnośląskie  
Przez województwo przebiega III Paneuropejski Korytarz Transportowy Berlin - Wrocław - Kraków - 
Kijów wraz z odgałęzieniem A4 Drezno - Krzyżowa koło Legnicy, zbieżny z siecią TEN-T. Układ ten 
uzupełniają ważne drogi krajowe o południkowym przebiegu: nr 3, 5 i 8. 

W projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa wskazuje się na potrzebę 
ukształtowania spójnego przestrzennie systemu zewnętrznych powiązań drogowych przez realizację no-
wych i rozbudowę istniejących powiązań jako autostrad i dróg ekspresowych. Są wśród nich: 

− autostrady A4 Wrocław - Krzywa, A8 (Autostradowa Obwodnica Wrocławia) i A18 (od Olszyny 
do Golnic), 

− drogi ekspresowe: S3 (od Lubawki do Legnicy i dalej do Szczecina), S5 (od granicy państwa do 
Wrocławia i dalej do Poznania) oraz S8 (od węzła Cieśle k. Oleśnicy do Sycowa i dalej do Łodzi). 

Poprawa powiązań komunikacyjnych wewnątrz województwa winna mieć miejsce w wyniku realizacji 
sprawnego systemu powiązań drogowych i dzięki budowie lub modernizacji dróg w najważniejszych 
relacjach: 

− Długołęka - węzeł Krajków, 

− Oława - Oleśnica, 

− Oborniki Śl. - Brzeg Dolny - Błonie, 

− Jawor - Świdnica - Paczków, 

− Kamienna Góra - Wałbrzych, 

− Wałbrzych - Świdnica, 

− Jawor - Kamienna Góra - Wałbrzych - Kłodzko - Paczków, 

− Głogów - Studzionki - Lubin - Góra, 

− Bolesławiec - Lwówek Śl. - Pasiecznik - Jelenia Góra, 

− Zgorzelec - Jelenia Góra - Kamieniec Ząbkowicki - Nysa oraz Kłodzko - Nysa. 

Stworzenie uzupełniającego systemu powiązań drogowych umożliwi sprawny przepływ ludzi na dodat-
kowych trasach: Jelenia Góra - węzeł Bolków, na S3, Wrocław - Świdnica - Wałbrzych i Błonie - Ko-
stomłoty - Rusko, a także budowa systemu powiązań drogowych, umożliwiających współpracę o znacze-
niu regionalnym w relacjach: Studzionki - Góra - Leszno i Zgorzelec - Zittau - Liberec. Ponadto 
w projekcie zmiany planu wskazuje się na potrzebę podwyższenia parametrów użytkowych sieci drogo-
wej oraz budowę obwodnic miejscowości. 

Województwo opolskie  
Przez województwo przebiega III Paneuropejski Korytarz Transportowy Berlin - Kijów (autostrada A4). 
W celu poprawienia dostępności oraz jej powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym planuje 
się lokalizację dodatkowych węzłów autostradowych.  

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wyznaczono ponadto dwa koryta-
rze o znaczeniu ponadregionalnym Częstochowa - Opole - Nysa - Kłodzko. W tym celu przewiduje się 
budowę drogi S46 po nowym śladzie z ewentualnym wykorzystaniem istniejących odcinków drogi kra-
jowej nr 46 oraz przebudowę drogi krajowej nr 11 do parametrów drogi ekspresowej. W przypadku rezy-
gnacji z budowy drogi S46 po nowym śladzie planuje się przebudowę dogi krajowej nr 46 do parametrów 
klasy GP wraz z budową obwodnic. 

Ważną rolę w systemie komunikacyjnym w układzie międzyregionalnym i transgranicznym odgrywa ciąg 
dróg krajowych nr 40, 41 i częściowo 46, tzw. Trasa Podsudecka. Planowana jest jej gruntowna przebu-
dowa i modernizacja. 
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Plan przewiduje budowę nowych mostów. Najpilniejsze do realizacji mosty na Odrze są elementami pla-
nowanych obwodnic głównych ośrodków miejskich województwa: Opola, Brzegu i Krapkowic. Ponadto 
nowe mosty mają powstać: 

− w ciągu wschodniego obejścia miasta Opola na wysokości Groszowic, dla ruchu w kierunku auto-
strady A4, 

− w ciągu północnego obejścia miasta Kędzierzyna-Koźla, 

− w gminie Zdzieszowice w ciągu drogi powiatowej nr 1408 relacji Zdzieszowice - Walce (w miejscu 
obecnej przeprawy promowej),  

−  w gminie Cisek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 422 relacji Błażejowice - Dziergowice, 

−  w gminie Cisek pomiędzy miejscowościami Cisek i Bierawa w ciągu drogi powiatowej nr 1404, 

− w miejscowości Dobrzeń Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 465 relacji Żelazna - Dobrzeń Mały 
(w miejsce starego promu). 

W celu usprawnienia komunikacji w Opolu plan zakłada budowę zamkniętego pierścienia obwodnic dro-
gowych (północnej, wschodniej i południowej), nowego węzła autostradowego pomiędzy węzłami Prądy 
i Dąbrówka i jego powiązanie z obwodnicą południową Opola (rozpatrywane są dwa warianty lokalizacji 
dodatkowego węzła autostradowego, w pobliżu miasta Prószków lub wsi Ochodze) oraz modernizację już 
istniejących połączeń drogowych. 

Plan województwa opolskiego zakłada także wzmocnienie powiązań na kierunku północ-południe. Planu-
je się dostosowanie drogi krajowej nr 45 Chałupki - Kędzierzyn-Koźle - Opole - Kluczbork do parame-
trów technicznych klasy GP na odcinku Kluczbork - Kędzierzyn-Koźle, a na pozostałych do klasy G oraz 
sprawne powiązanie dróg wojewódzkich nr 401, 423 i 426 z węzłami autostrady. 

Korytarze transportowe i powiązania drogowe – podsumowanie 
Zalecenia i ustalenia odnośnie infrastruktury drogowej są zgodne dla wszystkich województw, lecz do-
strzegalna jest istotna gradacja priorytetów inwestycyjnych. Rozwój powiązań drogowych w wojewódz-
twie zachodniopomorskim oparty jest na drogach ekspresowych: S3, S6, S10 i S11. Zwłaszcza S3, która 
jest osią Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65, stanowi w planie tego 
województwa kręgosłup i główną oś rozwoju tej części Polski Zachodniej w relacji północ-południe. 
Podobną rangę ma ta droga w województwie lubuskim. Z kolei dla województwa dolnośląskiego droga 
S3 nie jest tak ważna, jak dla obu województw północnych, większą rangę przypisuje się autostradzie A4 
czy też drogom ekspresowym S5 i S8. Głównymi osiami transportowymi województwa wielkopolskiego 
są droga S11 oraz autostrada A2. W województwie opolskim autostrada A4 zbyt słabo powiązana jest 
z samym Opolem i stąd wskazuje się na konieczność budowy nowego węzła autostradowego. Dużą wagę 
w tym województwie przykłada się do budowy drogi S46, która w województwie dolnośląskim ma za-
chować klasę tylko drogi krajowej.  

W planach województw Polski Zachodniej dostrzegalne jest zróżnicowane podejście do Środkowoeuro-
pejskiego Korytarza Transportowego: na rysunkach planów lub zarysu wizji województw dolnośląskiego 
i wielkopolskiego korytarz jest naniesiony, niemniej jednak brak jest szczegółowych odniesień 
w tekstach, co do charakteru funkcji, jaką powinien on pełnić.  

3.2. Kształtowanie systemu zewnętrznych i wewnętrznych kolejowych powiązań 
transportowych 

Województwo zachodniopomorskie  
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego ustala, że w celu wzmoc-
nienia międzyregionalnych powiązań kolejowych wymagane są następujące działania: 

− modernizacja międzynarodowych linii kolejowych E59 i CE59, 

− modernizacja linii kolejowej nr 202 Stargard Szczeciński - Gdańsk Główny, 

− budowa kolejowego zachodniego obejścia Szczecina, 
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− modernizacja stacji granicznej Szczecin Gumieńce oraz stacji postojowej Szczecin Zaleskie Łęgi, 

− modernizacja linii nr 408 i 409; rozwój powiązań z Berlinem, 

− włączenie linii kolejowej nr 202 Stargard Szczeciński - Gdańsk Główny do sieci TEN-T oraz kory-
tarza I Rail Baltica, 

− włączenie województwa do programu budowy Kolei Dużych Prędkości na kierunku Poznań - 
Szczecin. 

W celu zwiększenia spójności regionalnej sieci kolejowej plan zakłada: 

− reaktywację linii nr 410 i 411/430 w relacji Stargard Szczeciński - Pyrzyce - Lipiany - Myślibórz - 
Kostrzyn nad Odrą z uwzględnieniem nowego przebiegu linii kolejowej w rejonie Myśliborza, 

− reaktywację linii nr 415 Myślibórz - Gorzów Wlkp., 

− reaktywację linii nr 406 Szczecin - Police - Trzebież, 

− reaktywację linii nr 410 Złocieniec - Kalisz Pomorski, 

− reaktywację linii nr 421 Świdwin - Połczyn-Zdrój z możliwością przedłużenia połączenia do 
Grzmiącej przez Barwice, 

− reaktywację linii nr 420 Worowo - Płoty - Wysoka Kamieńska, 

− poprawę dostępności do pasa nadmorskiego przez przedłużenie linii kolejowej z Kamienia Pomor-
skiego do Dziwnówka i Rewala, 

− modernizację dworców i stacji kolejowych, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

W województwie znajdują się cztery odcinki linii kolei wąskotorowych (czynne są dwa), które mogłyby 
być wykorzystane do obsługi ruchu turystycznego.  

Województwo lubuskie 
W ramach połączeń transgranicznych planowane jest uruchomienie bezpośrednich połączeń w relacjach: 
Gorzów Wlkp. - Berlin, Poznań - Berlin, Zielona Góra - Berlin oraz Legnica - Cottbus.  

Niezależnie od modernizacji linii kolejowej E20/CE20 Berlin - Warszawa do prędkości 160 km/h dla 
pociągów pasażerskich (w granicach województwa lubuskiego do 200 km/h) planowana jest trasa Kolei 
Dużych Prędkości Berlin - Poznań - Warszawa o nowym przebiegu. Stacją obsługującą województwo 
lubuskie ma być Zielona Góra (skomunikowana linią kolejową z Gorzowem Wlkp.). 

Planuje się korektę trasy w rejonie Czerwieńska oraz poprawę parametrów na liniach nr 357 Zbąszynek - 
Gorzów Wlkp. w celu komunikacyjnego obsłużenia lotniska w Babimoście i nr 358 Zielona Góra - Zbą-
szynek. 

Ponadto projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego zakłada mo-
dernizację linii kolejowych, rewitalizację dworców i przystanków, poprawę stanu infrastruktury kolejo-
wej na ww. liniach, a także na liniach: 

− nr 14 Żagań - Forst, 

− nr 203 Krzyż Wlkp. - Kostrzyn nad Odrą, 

− nr 273 Głogów - Zielona Góra - Kostrzyn nad Odrą (CE59), 

− nr 275 Legnica - Żagań, 

− nr 282 Żary - Węgliniec, 

− nr 351 Krzyż - Szczecin (E59), 

− nr 358 Zbąszynek - Czerwieńsk - Cottbus wraz z budową łącznicy Przylep - Pomorsko na linii 
nr 273, 
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− nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wlkp., 

− nr 370 Zielona Góra - Żary. 

Istotnym problemem komunikacyjnym w województwie lubuskim będzie sprawne połączenie Zielonej 
Góry z Gorzowem Wlkp. Niezależnie od projektowanego połączenia przez Sulechów, Zbąszynek, Mię-
dzyrzecz, Skwierzynę z wykorzystaniem istniejącej linii kolejowej oraz budowy nowej łącznicy Przylep - 
Pomorsko należy zarezerwować korytarz dla bezpośredniego połączenia obu miast przez Sulechów, 
Świebodzin, Międzyrzecz, Skwierzynę z zapewnieniem trakcji o podwyższonej prędkości. 

Województwo wielkopolskie 
Najważniejszą inwestycją kolejową, ujętą w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
wielkopolskiego, jest projekt budowy Kolei Dużych Prędkości relacji Warszawa - Poznań i Warszawa - 
Wrocław z rozgałęzieniem linii w rejonie Kalisza. Zaleca się utrzymać w planowaniu przestrzennym 
gmin zarezerwowany dla tej linii korytarz w kierunku Berlina, zgodnie ze studium przebiegu linii kolejo-
wej dużej prędkości. Ponadto program budowy sieci KDP zaleca modernizację linii Poznań - Szczecin do 
prędkości 200 km/h. 

W celu wzajemnego powiązania największych miast Polski Zachodniej plan przewiduje utworzenie sys-
temu międzyregionalnych połączeń kolejowych. System na obszarze Wielkopolski planowany jest 
w oparciu o modernizację istniejących linii: 

− nr 3 Warszawa Zachodnia - Poznań - Kunowice, 

− nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny, 

− nr 272 Kluczbork - Ostrów Wielkopolski - Poznań Główny, 

− nr 351 Szczecin Główny - Poznań Główny, 

− nr 353 Poznań Wschód - Gniezno - Inowrocław - Olsztyn - Skandawa, 

− nr 354 Poznań - Piła (włączenie do sieci o znaczeniu państwowym), 

− nr 405 Piła - Szczecinek (włączenie do sieci o znaczeniu państwowym). 

Dla obsługi obszaru województwa przewiduje się utworzenie systemu połączeń lokalnych, wpisujących 
się w sieć międzyregionalną w drodze modernizacji linii: 

− nr 14 Łódź Kaliska - Kalisz - Ostrów Wlkp., 

− nr 18 Kutno - Bydgoszcz - Piła, 

− nr 181 Herby Nowe - Kępno - Oleśnica, 

− nr 203 Piła - Kostrzyn nad Odrą, 

− nr 281 Milicz - Krotoszyn - Jarocin - Gniezno oraz Gniezno - Rusiec - Chojnice, 

− nr 355 Ostrów Wlkp. - Grabowno Wielkie, 

− nr 356 Poznań Wschód - Skoki - Wągrowiec - Bydgoszcz, 

− nr 357 Luboń - Grodzisk Wlkp. - Wolsztyn, 

− nr 403 Piła - Wałcz - Kalisz Pomorski - Prostynia. 

Województwo dolnośląskie 
Kształtowanie spójnego przestrzennie systemu kolejowego wymaga modernizacji głównych magistrali 
kolejowych o znaczeniu międzynarodowym (AGC, AGTC) w ramach rozbudowy sieci TEN-T oraz bu-
dowy Kolei Dużych Prędkości, łączących Wrocław z Warszawą, Berlinem, Pragą i Krakowem. 
W projekcie zmiany planu zakłada się podwyższenie parametrów użytkowych linii kolejowych o znacze-
niu ponadregionalnym i międzynarodowym: 

− E30 Zgorzelec - Medyka, 
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− E59 Świnoujście - Chałupki, 

− CE59 Świnoujście - Opole, 

− C59/2 Wrocław - Międzylesie, 

− nr 274 Wrocław – Zgorzelec, 

a także poprawę efektywności linii kolejowej dla transportu towarowego przez przejście graniczne Horka 
- Węgliniec oraz rozbudowę transgranicznej komunikacji regionalnej na odcinku Görlitz - Jelenia Góra. 

Kształtowanie spójnego przestrzennie systemu kolejowych powiązań wewnątrz obszarów rozwoju 
i pomiędzy nimi będzie realizowane przez: 

− stworzenie sprawnego systemu Dolnośląskiej Kolei Dojazdowej / Kolei Aglomeracyjnej, 

− budowę połączenia kolejowego z wrocławskim portem lotniczym, 

− modernizację linii kolejowych nr 137 relacji Katowice - Legnica i 274 relacji Wrocław - Zgorzelec. 

Dla odbudowy systemu powiązań kolejowych w paśmie Przedgórza Sudeckiego i aktywizacji turystycz-
nej tego obszaru zakłada się: 

− rewitalizację linii kolejowych: nr 285 Wrocław - Świdnica i nr 771 Świdnica Przedmieście - Świd-
nica Miasto, 

− wykorzystanie tras relacji m.in.: Drezno - Zgorzelec - Legnica - Wrocław, Wrocław - Kłodzko - 
Międzylesie - Lichkov; trasy Kolei Sudeckiej Zgorzelec - Jelenia Góra - Wałbrzych - Ścinawka - 
Kłodzko (z połączeniem do Stronia Śląskiego i Kudowy Zdroju), pętli kolejowej Euroregionu Gla-
censis oraz innych linii o lokalnym znaczeniu. 

Województwo opolskie 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zakłada, że w województwie 
w pierwszym rzędzie modernizowane będą linie kolejowe przebiegające w paneuropejskich korytarzach 
transportowych, objętych umowami o transporcie pasażerskim i towarowym (AGC i AGTC). Linie te 
należą do najważniejszych w regionie i obsługują ruch pociągów osobowych i towarowych na najbardziej 
obciążonym kierunku wschód-zachód, łącząc obszar województwa z aglomeracjami wrocławską 
i katowicką. Są to linie magistralne AGC: 

− nr 132 Opole Groszowice - Wrocław (E30/E59), 

− nr 136 Opole Groszowice - Kędzierzyn-Koźle (E30/CE59), 

− nr 137 Kędzierzyn-Koźle - Katowice (E30), 

− nr 151 Kędzierzyn-Koźle - Dziergowice (CE59) 

oraz linie AGTC: 

− nr 132 Opole Groszowice - Strzelce Opolskie - Bytom (C30), 

− nr 277 Opole - Jelcz - Wrocław (C30/C59). 

W celu usprawnienia połączenia kolejowego z Warszawą konieczna jest modernizacja pierwszorzędnych 
linii kolejowych:  

− nr 61 Kielce - Fosowskie, 

− nr 144 Opole - Fosowskie.  

Połączenia z Łodzią i Poznaniem odbywają się przez węzeł kolejowy we Wrocławiu. Usprawnienie połą-
czenia kolejowego z Poznaniem dotyczy jedynie północno-wschodniej części województwa, przez którą 
przebiega pierwszorzędna linia kolejowa nr 272 Kluczbork - Kostów. W tym celu planuje się jej moder-
nizację do parametrów technicznych pozwalających na uzyskanie prędkości 120 km/h. Podobny zakres 
modernizacji zakłada się na linii nr 143 Kalety - Wrocław, obecnie wykorzystywanej do transportu towa-
rowego. 
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Powiązania kolejowe – podsumowanie 
Głównym założeniem planów wojewódzkich jest modernizacja międzynarodowych magistrali kolejo-
wych E59 i CE59 oraz E20 i E30, które obsługują największe ośrodki miejskie Polski Zachodniej, oraz 
powiązań mniejszych ośrodków znajdujących się w zasięgu oddziaływania głównych aglomeracji.  

W planach województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego umieszcza się projekt budowy 
Kolei Dużych Prędkości. 

Cechą wspólną ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego województw Polski Zachodniej odno-
śnie do systemu kolejowych powiązań transportowych jest dążenie do odtwarzania zawieszonych połą-
czeń, a niekiedy tworzenie zupełnie nowych linii. Wprowadzenie na szerszą skalę szynobusów – co też 
przewidują plany – w sposób znaczny może przyczynić do reaktywacji połączeń kolejowych 
i zwiększenia mobilności między ośrodkami peryferyjnymi a metropoliami czy dużymi ośrodkami miej-
skimi. 

Innym elementem spinającym potencjalne ośrodki metropolitalne w dążeniu do dywersyfikacji środków 
transportu są plany utworzenia bądź powiązania już istniejących szybkich kolei miejskich. Usprawnia to 
poruszanie się w obrębie metropolii, poprawia dostępność suburbiów do centrum oraz wydatnie skraca 
czas podróży do centrum z ośrodków położonych w znacznym oddaleniu od niego. 

3.3. Rozwój szlaków wodnych, transportu morskiego i śródlądowego 

Województwo zachodniopomorskie 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego za priorytetowe uważa 
się: 

− modernizację zabudowy hydrotechnicznej na Odrzańskiej Drodze Wodnej w celu osiągnięcia pa-
rametrów V klasy technicznej na odcinku Szczecin - Zatoń Dolna, zrównanie z parametrami nie-
mieckiego odcinka kanału Odra-Hawela, 

− modernizację szczecińskiego węzła wodnego, 

− przebudowę i remont zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej w celu zapewnienia żeglowności 
szlaku wodnego (w ramach Programu dla Odry 2006), 

− udrożnienie toru wodnego na jeziorze Dąbie(w ramach Programu dla Odry 2006), 

− odbudowę nabrzeży i przystani rzecznych na potrzeby ruchu pasażerskiego w Gryfinie, 

− budowę portu rzecznego w Szczecinie, zintegrowanego z portem morskim, 

− budowę portu rzecznego w Szczecinie na Regalicy na bazie infrastruktury portu zakładowego daw-
nej fabryki Wiskord. 

Województwo zachodniopomorskie jako jedyne w Polsce Zachodniej posiada dostęp do morza oraz porty 
morskie. Rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej (międzynarodowa droga wodna E30) ściśle związany jest 
z funkcjonowaniem portów w Świnoujściu i w Szczecinie, które stanowią kluczowe ogniwo Środkowoeu-
ropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65. Dlatego w interesie nie tylko województwa 
zachodniopomorskiego, ale całego obszaru Polski Zachodniej są działania podnoszące ich rangę i konku-
rencyjność w basenie Morza Bałtyckiego, zwłaszcza w stosunku do portów niemieckich. Plan zakłada, że 
wzrost znaczenia ww. portów oraz mniejszych portów na wybrzeżu Bałtyku osiągnie się przez: 

− modernizację i pogłębienie toru wodnego Świnoujście - Szczecin do 12,5 m na całej długości, 

− budowę infrastruktury portowej i połączeń transportowych i infrastrukturalnych z zapleczem lądo-
wym dla portu zewnętrznego w Świnoujściu, 

− modernizację infrastruktury i realizację inwestycji infrastrukturalnych związanych z rozwojem por-
tów w Szczecinie i Świnoujściu, 

− modernizację infrastruktury i realizację inwestycji infrastrukturalnych związanych z rozwojem ma-
łych portów (Darłowo, Dziwnów, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Nowe Warpno, Police, Stepnica, 
Trzebież, Wolin), 
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− rozwiązanie kwestii wykorzystania lub składowania urobku przez wskazanie miejsc składowania 
(pola refulacyjne), 

− poprawę dostępności portów przez modernizację połączeń kolejowych i drogowych, 

− włączenie portu w Policach do sieci TEN-T. 

Województwo lubuskie 
W projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego podtrzymuje się 
postulat przywrócenia żeglowności na całej długości drogi wodnej Odry (także i dla ruchu turystycznego, 
w tym powiązań z drogami wodnymi Niemiec) z podkreśleniem roli portu w Kostrzynie nad Odrą (funk-
cja pomocnicza w stosunku do Szczecina) oraz portów rzecznych w Cigacicach i Nowej Soli (specjalna 
strefa ekonomiczna). Ponadto nadal obowiązujący powinien być program zabezpieczenia żeglowności 
(szczególnie turystycznej) rzek Noteci i Warty z zachowaniem w ich dolinach obszarów przyrodniczych 
podlegających szczególnej ochronie (Natura 2000). Konieczne jest podjęcie działań w kierunku podnie-
sienia parametrów drogi wodnej Noteci oraz ochrona zabytkowych urządzeń hydrotechnicznych na tej 
rzece.  

Nysa Łużycka i Bóbr (klasa II) powinny być wykorzystane do celów gospodarczych (elektrownia szczy-
towo-pompowa Dychów) oraz turystycznych. 

Przy modernizacji szlaków wodnych, w tym portów rzecznych, należy uwzględniać: 

− możliwość remontu i przechowywania sprzętu pływającego, 

− możliwość lokalizacji działalności gospodarczej związanej z transportem i magazynowaniem towa-
rów, 

− obsługę ruchu turystyczno-wypoczynkowego, w tym spływów żaglówek, kajaków, wypożyczania 
sprzętu pływającego, ewentualnie uruchamiania na dużych jeziorach tras wycieczkowych, 

− wymogi dotyczące ochrony środowiska. 

Województwo wielkopolskie 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego stwierdza, że śródlądowa komu-
nikacja wodna na terenie Wielkopolski wymaga zdecydowanych działań, z których najważniejsze to: 

− odbudowanie, przy zachowaniu ograniczeń wynikających z wymogów ochrony przyrody i uwarun-
kowań kulturowych, planowanej międzynarodowej drogi wodnej Noteci (E70), dla celów turystyki 
i transportu towarowego, 

− odbudowanie regionalnej drogi wodnej Warty, jako konkurencyjnego, taniego i ekologicznego 
szlaku transportowego, 

− powiązanie żeglugi śródlądowej z pozostałymi rodzajami transportu, powstanie regionalnych cen-
trów obsługi ładunków, 

− powstrzymanie dekapitalizacji szlaków żeglugowych, budowli, urządzeń hydrotechnicznych, por-
tów i przeładowni na Warcie i Noteci, 

− przystosowanie dróg wodnych Noteci, Warty, Kanału Ślesińskiego (tzw. Wielkiej Pętli Wielkopol-
ski) oraz innych dróg wodnych dla celów turystycznych. 

Województwo dolnośląskie 
Głównym założeniem przyjętym w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa dolnośląskiego jest uzyskanie III klasy żeglowności na całej długości Odry, poprawa warunków na-
wigacyjnych oraz zapewnienie stabilnych warunków transportowych. Zadania niezbędne do realizacji 
zamierzonych kierunków rozwoju obejmują: 

− dokończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach, 

− modernizację stopnia wodnego w Brzegu Dolnym,  
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− modernizację śluz i jazów Odry skanalizowanej (od granicy z województwem opolskim do Brzegu 
Dolnego), 

− modernizację budowli regulacyjnych na Odrze swobodnie płynącej (od Brzegu Dolnego do granicy 
z województwem lubuskim), 

− budowę zbiornika retencyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim, 

− budowę jazu w Oławie, 

− przebudowę mostów odrzańskich do poziomu wymaganego przez IV klasę żeglowności (Oława, 
Janowice, Katowice, Głogów, Gajków, Kamieniec, Ścinawa). 

Wzrost konkurencyjności Odrzańskiej Drogi Wodnej jest ściśle związany ze stanem portów i zróżnico-
waniem funkcji przeładunkowych, dlatego w projekcie rekomenduje się modernizację portów rzecznych 
w Oławie, Głogowie, Malczycach i Ścinawie. Wrocław i Głogów mają stanowić potencjalne centra logi-
styczne. 

Województwo opolskie 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego stanowi, że w dziedzinie transportu 
wodnego śródlądowego głównym celem jest podniesienie parametrów drogi wodnej Odry do IV klasy. 
Umożliwi to efektywne wykorzystanie połączenia Odry z zachodnioeuropejskim systemem dróg wod-
nych kanałami Odra-Szprewa i Odra-Hawela. Stworzy również szansę wzrostu przewozu ładunków 
w komunikacji krajowej i międzynarodowej, przede wszystkim towarów masowych, ładunków ponadga-
barytowych i kontenerów. 

W tym celu potrzebna jest przebudowa większości istniejących na Odrze śluz i jazów oraz modernizacja 
portów rzecznych, przeładowni, stoczni i nabrzeży. Konieczna jest przebudowa jazów iglicowych na jazy 
klapowe na stopniach wodnych Chróścice i Ujście Nysy oraz przebudowa jazów sektorowych na jazy 
klapowe najpierw na stopniach wodnych Januszkowice, Wróblin i Iwanowice, a w dalszej kolejności na 
stopniach wodnych: Krępa, Groszowice, Dobrzeń, Krapkowice, Kąty, Zawada i Brzeg. Plan zakłada re-
mont istniejących śluz pociągowych z awanportami na stopniach wodnych: Rogów, Dobrzeń, Januszko-
wice, Krapkowice, Opole, Wróblin, Krępa, Groszowice, Zawada, Kąty, Zwanowice oraz budowę śluzy 
dużej na stopniu wodnym Krapkowice. Na Kanale Gliwickim planuje się przebudowę śluz Kłonica i Sła-
węcice. W dalszej kolejności planowana jest przebudowa śluz małych na duże (o wymiarach 
125×12×3 m) na stopniach wodnych: Kąty, Dobrzeń, Januszkowice, Rogów, Opole, Zawada, Krępa, 
Brzeg, Wróblin, Groszowice, Chróścice i Ujście Nysy. 

Równie istotne są modernizacje w zakresie obiektów obsługi transportu wodnego. W tym celu plan prze-
widuje: 

− modernizację infrastruktury transportowej, przeładunkowej wraz z rozbudową bazy magazynowo-
składowej oraz dostosowanie do sprawnej obsługi silnie rozwijającej się gałęzi przewozów konte-
nerowych i multimodalnych portów w Kędzierzynie-Koźlu i Opolu, 

− przekształcenie istniejącej przeładowni przemysłowej w Choruli na port gminny ze składowiskami 
i magazynami, 

− budowę portu węglowego w Dobrzeniu Małym, którego lokalizacja jest ściśle powiązana z istnieją-
cą w sąsiedztwie elektrownią Opole,  

− budowę portu dla Brzegu w okolicy wsi Pawłów, którego realizacja pozwoli na powiązanie ze sobą 
wszystkich rodzajów transportu: drogowego, kolejowego i wodnego w zachodniej części woje-
wództwa, 

− modernizację przeładowni przyzakładowej Metalchemu w celu usprawnienia przeładunku elemen-
tów wielkogabarytowych (instalacja nowych urządzeń, rozbudowa bazy magazynowo-składowej), 

− modernizację przeładowni przyzakładowej Azotów w Kędzierzynie,  

− przekształcenie nabrzeża przeładunkowego w Krapkowicach na przeładownię miejską, 

− modernizację stoczni rzecznej w Koźlu, 
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− modernizację warsztatów naprawczych w Januszkowicach i Dobrzeniu. 

Plan zawiera propozycję budowy kanału Odra-Dunaj, który swój początek miałby w rejonie Kędzierzyna-
Koźla. 

Transport morski i śródlądowy – podsumowanie 
Główną oś transportu wodnego Polski Zachodniej stanowi Odrzańska Droga Wodna (E30), której punk-
tem węzłowym jest zespól portów Szczecin i Świnoujście w województwie zachodniopomorskim. Pełne 
wykorzystanie potencjału rzeki uwarunkowanie jest spójną polityką wszystkich województw, co do stan-
dardów i funkcji przez nią pełnioną. Aby droga wodna w pełni odpowiadała kryteriom międzynarodo-
wym, musi mieć, co najmniej IV klasę żeglowności. Zapisy planów są w tej kwestii rozbieżne: 
w województwie dolnośląskim zakłada się uzyskanie III klasy żeglowności tej rzeki, w pozostałych 
trzech województwach – IV klasy. Planuje się wykorzystanie Odry dla rejsów turystyczno-rekreacyjnych. 
W związku z tym planowana jest budowa przystani dla statków turystycznych w sąsiedztwie większych 
miast i na bazie istniejących nabrzeży. W planach przewidziano także możliwość połączenia Odry z Du-
najem kanałem Odra-Dunaj.  

Województwo zachodniopomorskie, jako zwornik między Odrzańską Drogą Wodną a Morzem Bałtyckim 
podnosi konieczność modernizacji dużych portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz portów mniejszych: 
w Kołobrzegu, Darłowie i innych. Ustalenia dotyczą przede wszystkim poprawy stanu infrastruktury 
i suprastruktury portowej oraz poprawy dostępności transportowej do portów, zarówno od strony lądu jak 
i morza. 

Droga wodna Warty i Noteci (E70), pomimo iż jest jedynym połączeniem wschodniego i zachodniego 
systemu europejskich dróg wodnych (jedna z trzech międzynarodowych dróg wodnych w Polsce), ma 
pełnić głównie funkcje turystyczne. Należy podkreślić rozwój żeglugi śródlądowej jako najbardziej eko-
logicznej gałęzi transportu, która w przyszłości może stanowić alternatywę dla transportu drogowego 
i kolejowego w przewozach ładunków, zmniejszając tym samym negatywny wpływ transportu ogółem na 
środowisko naturalne. 

Wszelkie inwestycje drogowe czy kolejowe, przecinające szlak wodny, winny uwzględniać funkcje rzeki, 
jaką może ona pełnić w przyszłości; dotyczy to zwłaszcza budowy nowych mostów licznie wskazywa-
nych w planach. 

3.4. Rozwój komunikacji lotniczej 

Województwo zachodniopomorskie 
Głównym portem lotniczym w województwie zachodniopomorskim jest Szczecin-Goleniów. 
W odniesieniu do rozwoju komunikacji lotniczej w województwie plan zagospodarowania przestrzenne-
go przewiduje: 

− budowę linii kolejowej ze Szczecina do portu lotniczego Szczecin-Goleniów i budowę stacji przy 
lotnisku, 

− modernizację infrastruktury portu lotniczego, 

− przystosowanie lotniska w Zegrzu Pomorskim do komunikacyjnego ruchu lotniczego, 

− poprawę dostępności komunikacyjnej lotniska w Zegrzu Pomorskim przez modernizację drogi do-
jazdowej, 

− rozwój funkcji lotniska miejskiego Szczecin Dąbie na bazie istniejącego lotniska sportowego (mo-
dernizacja istniejącej infrastruktury lotniska, budowa nowego pasa drogi startowej, modernizacja 
systemu odwadniania, certyfikacja lotniska). 

W celu podniesienia rangi portu lotniczego plan rekomenduje: 

− przeprowadzenie analizy możliwości wejścia funkcjonalnego i organizacyjnego portu lotniczego 
Szczecin-Goleniów w orbitę obsługi aglomeracji Berlina (lotnisko BBI) oraz przygranicznych re-
gionów północno-wschodnich Niemiec, 
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− rozszerzenie zakresu działalności portu lotniczego Szczecin-Goleniów na dochodowe obszary przez 
wyposażenie lotniska w odpowiednią bazę hotelową, rozwój działalności przemysłowej oraz około-
lotniskowej, konsolidację gestorów grup pasażerskich oraz ładunków, 

− rozwój siatki połączeń pasażerskich i cargo z krajem i zagranicą. 

Województwo lubuskie  
W województwie lubuskim głównym lotniskiem jest lotnisko regionalne w Babimoście. Projekt planu 
zagospodarowania przestrzennego zakłada usprawnienie połączeń drogowych i kolejowych między lotni-
skiem w Babimoście a Zieloną Górą i Gorzowem Wlkp.  

Ponadto planuje się budowę lotniska w Wojcieszycach (gmina Kłodawa), przebudowę lotniska 
w Przylepie k. Zielonej Góry i usprawnienie połączeń lotniczych (taksówki powietrzne) między tym lot-
niskiem a lotniskiem w Babimoście.  

Województwo wielkopolskie 
Transport lotniczy w województwie obsługuje port lotniczy Poznań Ławica. Komunikacja lotnicza, jako 
konkurencyjny środek transportu, musi być powiązana ze sprawnie funkcjonującą komunikacją samocho-
dową i kolejową. W tym celu planowana jest modernizacja dróg dojazdowych do lotniska przy zastoso-
waniu metod segregacji ruchu na terenie Poznania oraz realizacja połączenia kolejowego z dworca Po-
znań Główny do portu lotniczego. 

Lotniskami o charakterze uzupełniającym i wspomagającym w stosunku do portu lotniczego Poznań Ła-
wica mają być lotniska subregionalne w Michałkowie k. Ostrowa Wlkp., w Kazimierzu Biskupim 
k. Konina, w Lesznie Strzyżewicach oraz w Pile. Zakłada się rozszerzenie funkcji tych lotnisk do obsługi 
ruchu pasażerskiego i towarowego. Mogą one po niezbędnej modernizacji i rozbudowie, pełnić funkcję 
lotnisk zapasowych wobec portu lotniczego w Poznaniu. 

Województwo dolnośląskie  
Główne założenia projektu planu wiążą się z potrzebą wzmocnienia transportu lotniczego w wojewódz-
twie przez  

− rozbudowę i modernizację portu lotniczego Wrocław Strachowice, 

− rozbudowę lotnisk w Jeleniej Górze i Lubinie w powiązaniu z portem lotniczym we Wrocławiu, 

− rozbudowę sieci małych lotnisk wielofunkcyjnych o znaczeniu regionalnym w Grodźcu Małym 
k. Głogowa, Starej Kamienicy k. Jeleniej Góry, w okolicy Świdnicy i Kłodzka, 

− modernizację pozostałych lotnisk sportowych, sanitarnych, powojskowych w Jeżowie Sudeckim, 
Mirosławiu (gmina Sobótka), Miłoszowie, Oleśnicy, Szewcach-Szymanowie (gmina Wisznia Ma-
ła). 

Województwo opolskie  
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zakłada uruchomienie pasażerskiego 
portu lotniczego w Kamieniu Śląskim, dostosowanego do obsługi ruchu międzynarodowego i krajowego, 
oraz jego skomunikowanie z układem drogowym, w szczególności z autostradą A4, liniami kolejowymi 
znaczenia międzynarodowego nr 132 i 136 oraz z Opolem. Zawiera tez postulat modernizacji lokalnego 
lotniska sportowo-rekreacyjnego w Polskiej Nowej Wsi, spełniającego istotną rolę w dziedzinie ratownic-
twa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Transport lotniczy – podsumowanie 
Wszystkie województwa opierają rozwój transportu lotniczego o istniejące lotniska komunikacyjne. 
W skład sieci lotnisk podstawowych wchodzą lotniska powiązane ze stolicami województw: Poznaniem, 
Wrocławiem, Szczecinem i Zieloną Górą. Województwo opolskie nie ma takiego lotniska i postuluje 
adaptację do tego celu dawnego lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim. W większości województw 
proponuje się uruchamianie nowych bądź modernizowanie obecnych małych lotnisk, pełniących różne 
funkcje np. komunikacyjne, sportowe. W planach zagospodarowania przestrzennego województw zakła-
da się poprawę dostępności do lotnisk drogami kołowymi oraz poprawę połączeń kolejowych. 
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4. Ocena rozmieszczenia obszarów chronionych w układzie ponadregionalnym, 
możliwości ich wykorzystania i wystąpienia potencjalnych konfliktów 

4.1. Zachowanie, rozwój i integrowanie systemów obszarów chronionych na tle modeli 
form ochrony walorów przyrodniczych środowiska 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. do form ochrony przyro-
dy zaliczamy: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 
obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przy-
rodniczo-krajobrazowe, ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Wraz z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej oprócz krajowego systemu obszarów chronionych (który tworzyły pierwsze cztery formy 
ochrony przyrody), mającego za zadanie zabezpieczenie wartości przyrodniczych i krajobrazowych 
w skali kraju, istotne znaczenie w ochronie bioróżnorodności w skali Europy zyskały obszary Natura 
2000. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i innymi aktami prawnymi gospodarowanie zasobami 
i składnikami przyrody powinno zapewnić ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności 
genetycznej. Szczególne znaczenie mają korytarze ekologiczne (obszary umożliwiający migracje roślin, 
zwierząt lub grzybów), ważne dla gatunków wędrownych, które w naturalny sposób przemieszczają się 
w celach pokarmowych i rozrodczych. 

W celu ochrony poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego niektóre województwa na 
podstawie diagnozy podzieliły swój obszar na różne jednostki przestrzenne. Zakres ochrony, stopień do-
stępności dla mieszkańców, zagospodarowanie przestrzenne oraz inwestycje ściśle związane są z okre-
ślonym typem jednostki przestrzennej. 

Województwo zachodniopomorskie 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego zostało wydzielone 
siedem typów jednostek krajobrazowych, które z racji pretendowania do pełnienia różnych funkcji podle-
gają różnorodnym obostrzeniom w zakresie ochrony przyrody: 

− strefa brzegowa Bałtyku, z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową, 

− nadmorski pas wysoczyznowy, jako zaplecze rekreacyjne, 

− środkowopomorski obszar wysoczyznowy, rolniczo-leśny, 

− pomorski obszar czołowo-morenowy, z funkcją ochrony przyrody i rekreacji, 

− obszar równin sandrowych, jako obszar ochrony przyrody i leśny z przemysłem, 

− obszar równin aluwialnych i pradolin, rolniczo-leśny z przemysłem, 

− obszar równin zastoiskowych, rolniczo-leśny. 

Priorytetem jest zachowanie odmienności typów krajobrazów – ochrona krajobrazów na terenach silnej 
antropopresji, w szczególności w dolinie Odry, na wybrzeżu Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego, na obsza-
rach pojezierzy i w kompleksach leśnych. Szczególnie w strefę brzegowej Bałtyku należy ograniczyć 
inwestowanie i wprowadzić zakaz zabudowy w strefie zagrożenia erozją brzegu oraz w strefie zagrożenia 
powodzą sztormową. Należy dostosować rozwój przestrzenny na obszarach rekreacyjno-
wypoczynkowych strefy brzegowej Bałtyku, Zalewu Szczecińskiego i pojezierzy do warunków i stanu 
środowiska przyrodniczego przez: 

− rozdzielanie przestrzeni między jednostkami osadniczymi przez wprowadzanie terenów zielonych, 

− niedopuszczenie do nadmiernej koncentracji struktur osadniczych, 

− prowadzenie monitoringu chłonności turystycznej poszczególnych ekosystemów, 

− rezerwowanie terenów na systemy parkingów strategicznych. 

Dostrzegana jest konieczność opracowania studiów krajobrazowych dla całego województwa. 

W województwie zachodniopomorskim znajdują się wszystkie formy ochrony przyrody oraz korytarze 
ekologiczne o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Plan zagospodarowania przestrzennego woje-
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wództwa zachodniopomorskiego wskazuje lokalizacje nowych parków krajobrazowych: Widuchowskie 
Buczyny i Krzywińskie Łęgowisko (gm. Widuchowa) oraz Koszalińskiego Parku Krajobrazowego (Ko-
szalin, gm. Manowo, Sianów), ponadto zakłada ustanowienie 28 obszarów chronionego krajobrazu. Zale-
ca ujednolicenie zasad gospodarowania i doprowadzenie do spójności przestrzennej form ochrony przy-
rody z sąsiednimi województwami i przylegającymi obszarami po stronie niemieckiej oraz wdrożenie 
programu sieci korytarzy ekologicznych obejmującego badania naukowe, monitoring, ocenę i wytyczne.  

Plan zaleca wprowadzenie na wskazanych terenach nowej, nieujętej w ustawie formy ochrony krajobrazu 
– 30 obszarów kulturowo-krajobrazowych. Szczegółowy sposób funkcjonowania tych obszarów plan 
pozostawia do ewentualnych późniejszych rozstrzygnięć. 

Województwo lubuskie  
Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego widzi możliwość roz-
szerzenia istniejącego systemu obszarów chronionych o dotychczas nieobjęte ochroną prawną ostoje 
przyrody o walorach kwalifikujących do ochrony w ramach systemu Natura 2000. Istnieją dalsze projekty 
i postulaty, dotyczące rozszerzania istniejących bądź powołania nowych obszarów chronionych, prze-
ważnie o charakterze lokalnym. Trzeba uznać kształtowanie systemu obszarów chronionych za proces 
ciągły. W kwestii obszarów chronionego krajobrazu projekt planu zakłada znaczące zmiany granic.  

Województwo wielkopolskie 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego brak jest wyznaczonych spe-
cjalnych stref ochrony przyrodniczej. Plan wskazuje tylko na konieczność stworzenia podstaw prawnych 
(na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym) do prawidłowego powiązania w układzie wewnętrz-
nym i zewnętrznym obecnych i przyszłych terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody. 

Istotnym zadaniem jest ochrona całego środowiska – obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, jak 
i pozostałych walorów środowiska, niezależnie od ich powiązań funkcjonalno-przestrzennych. Ochroną 
należy objąć nie tylko elementy środowiska przyrodniczego, które już dziś chronione są na podstawie 
przepisów szczególnych, ale również te dobra, które wymagają zabezpieczenia przed degradacją, tak by 
mogły przetrwać i służyć przyszłym pokoleniom. Ich ochrona wymaga bądź poszerzenia obszarów 
i obiektów chronionych, bądź rozszerzenia i uzupełnienia obowiązujących przepisów lub też objęcia ich 
ochroną na podstawie specjalnych zapisów w prawie lokalnym. 

Jednym z najważniejszych celów ochrony przyrody i krajobrazu Wielkopolski jest stworzenie spójnego 
systemu obszarów chronionych i sieci ekologicznej, uwzględniającego powiązania przyrodnicze z obsza-
rami województw sąsiednich. Zapewni to prawidłowe funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej. Plan 
proponuje siedem nowych rezerwatów, a w dwóch istniejących parkach krajobrazowych przewiduje ko-
rekty granic.  

Dokładniejsze rozpoznanie środowiska przyrodniczego, a szczególnie obszarów o dużej różnorodności 
biologicznej, umożliwi w przyszłości powstawanie nowych form ochrony.  

Województwo dolnośląskie  
W projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wydzielone 
zostały dwie strefy: 

− strefa zintegrowanej ochrony walorów środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu wraz 
z obszarami najwyższej ochrony, do których należą: rezerwaty przyrody, parki narodowe, obiekty 
zabytkowe na liście światowego dziedzictwa UNESCO, pomniki historii, parki kulturowe, Obszary 
Natura 2000, potencjalne obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobra-
zu, otuliny obszarów chronionych, strefy ochrony uzdrowiskowej, 

− strefa równoważenia rozwoju i ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu, 
z rozwojem osadnictwa i gospodarki na pozostałej części województwa. 

W obu strefach będą stosowane zróżnicowane narzędzia formalno-prawne ochrony przyrody. Rozwój 
funkcji gospodarczych, transportowych oraz osadnictwa ma się odbywać w sposób niezagrażający chro-
nionym obiektom przyrodniczym. 

Obszary graniczące z województwami lubuskim i wielkopolskim należą do pierwszej strefy.  
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Zachowanie i odtwarzanie walorów przyrodniczych w regionie realizowane będzie przy uwzględnieniu 
następujących zasad: 

− utrzymania walorów cech terenów otwartych, 

− pełnej ochrony obszarów z nieprzekształconymi zasobami, które mogą stanowić elementy wspo-
magające ochronę krajobrazu, 

− renaturyzacji obszarów przekształconych, 

− ograniczenia wprowadzania zabudowy na otwartych terenach użytkowanych rolniczo i w dolinach 
rzecznych, 

− ograniczenia wprowadzania zabudowy na otwartych terenach użytkowanych rolniczo i w dolinach 
rzecznych. 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego uwzględnia się potrzebę 
ukształtowania sieci korytarzy ekologicznych w części południowo-centralnej i części zachodniej woje-
wództwa. Wnioskuje się w nim także o powiększenie parków narodowych Karkonoskiego i Gór Stoło-
wych, niektórych rezerwatów oraz utworzenia trzech nowych. a także wzmocnienia roli dolin rzecznych 
jako korytarzy ekologicznych. W celu wzmocnienia funkcji korytarzy projekt planu wnosi o scalanie 
obszarów chronionego krajobrazu. Proponuje opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu terenów 
zieleni (zielony pierścień wokół Wrocławia). Dostrzega konieczność koordynacji działań dla zintegrowa-
nia terenów systemów chronionych w województwie z systemami ochrony w województwach sąsiednich. 

Województwo opolskie  
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego utrzymanie funkcji przyrodniczych 
zapewniają formy objęte konserwatorską ochroną przyrody, tworzące wielkoobszarowy system obszarów 
chronionych, uzupełnione o obszary niezbędne do powiększenia i wzmocnienia funkcji przyrodniczych. 
Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz bioróżnorodności osiągnie się przez: 

− zachowanie trwałości przestrzennej istniejących form, obszarów i obiektów ochrony przyrody i kra-
jobrazu, 

− ochronę istniejących kompleksów leśnych przed zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania, 

− ochronę obszarów niezbędnych do powiększenia form ochrony przyrody i krajobrazu, 

− ochronę projektowanych i proponowanych do objęcia ochroną obszarów przyrodniczych i krajo-
brazowych, 

− wzbogacanie terenów otwartych intensywnie użytkowanych rolniczo bądź zagrożonych procesami 
geodynamicznymi, roślinnością śródpolną, 

− utrzymanie i wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych powiązań przyrodniczo-przestrzennych, 
w tym zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych. 

Obszary realizacji polityki przestrzennej w województwie opolskim w tej dziedzinie w dużej mierze po-
krywają się z ukształtowanymi już terenami koncentracji najważniejszych walorów biocenotycznych, 
abiotycznych i krajobrazowych, obejmują jednak również nowe tereny, na których stwierdzono występo-
wanie wysokich walorów przyrodniczych, bądź też mających duże znaczenie dla funkcjonowania, stabili-
zacji i wzmocnienia systemu przyrodniczego województwa oraz wzmacniania jego spójności wewnętrz-
nej i zewnętrznej przez system korytarzy ekologicznych dolinnych i lądowych. Istotne znaczenie dla za-
chowania najbardziej zagrożonych siedlisk i gatunków będzie miała ochrona obszarów wodno-błotnych 
(dolin rzecznych, kompleksów stawów rybnych, zbiorników zaporowych, starorzeczy), wilgotnych lasów 
liściastych (olsów, grądów, łęgów), w szczególności położonych w dolinach rzek, oraz zróżnicowanego 
mozaikowatego krajobrazu rolniczego, w szczególności na południowych skłonach Chełmu, Wzgórzach 
Niemczańsko-Strzelińskich, Przedgórzu Paczkowskim, Płaskowyżu Głubczyckim. 
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Systemy obszarów chronionych – podsumowanie 
Cechą wspólną wszystkich planów jest dążenie do przeciwdziałania fragmentaryzacji przestrzeni przy-
rodniczej, czego przejawem jest łączenie obszarów chronionych w sieci i korytarze ekologiczne. W róż-
nych województwach proces ten znajduje się w różnych fazach. Województwo zachodniopomorskie wy-
różnia się dużą spójnością korytarzy ekologicznych za sprawą łączenia ich obszarami chronionego krajo-
brazu. Województwo wielkopolskie sieć korytarzy ma dobrze zdiagnozowaną, a jej trzon stanowią tereny 
Natura 2000. Na granicy województw dolnośląskiego i opolskiego ciągłość ekologiczną zapewniają 
głównie obszary Natura 2000 w dolinie Odry oraz główne korytarze ekologiczne. 

Generalnie system ochrony zachowuje ciągłość na granicach administracyjnych województw z małymi 
wyjątkami. Brak jest ciągłości systemu ochrony przyrody na pograniczu województw opolskiego i dolno-
śląskiego: Stobrawski Park Krajobrazowy urywa się na granicy województwa opolskiego, a w wojewódz-
twie dolnośląskim brak jest kontynuacji przez jakąkolwiek formę ochrony przyrody. Największe ograni-
czenia, wynikające z występowania określonych form ochrony przyrody na danym terenie, dotyczą sekto-
ra wydobywczego. Będzie to miało silne reperkusje w związku z ewentualnym uruchomieniem eksplo-
atacji węgla brunatnego w województwie lubuskim, chociaż sprawa uruchomienia eksploatacji złóż 
w rejonie Gubin-Brody nie jest jeszcze przesądzona. 

W województwie zachodniopomorskim plan zagospodarowania przestrzennego proponuje nową formę 
ochrony krajobrazu – obszary kulturowo-krajobrazowe. 

4.2. Ochrona i poprawa stanu podstawowych komponentów środowiska 
Województwo zachodniopomorskie 
Głównym ustaleniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego 
w kwestii ochrony i racjonalnego wykorzystania wód powierzchniowych oraz podziemnych jest spowol-
nienie odpływu wód przez realizację programu małej retencji. Na terenach zurbanizowanych w celu 
zwiększenia retencji wód winno się dążyć do wykorzystania naturalnych obniżeń i oczek wodnych. Od-
twarzanie i ochrona istniejących systemów wodno-błotnych przyczyni się do polepszenia stosunków 
wodnych. Podobnie – ograniczenie przekształcania trwałych użytków zielonych na grunty orne w rejonie 
jeziora Miedwie (główny zbiornik wody pitnej dla Szczecina) eutrofizacją. Należy dążyć do renaturyzacji 
dolin rzecznych. Specjalną ochroną należy objąć zbiorniki wód podziemnych niemające odporności na 
zanieczyszczenia z powierzchni: 

− nr 123, zbiornik międzymorenowy Stargard Szczeciński-Goleniów, 

− nr 102, zbiornik wyspy Wolin, 

− nr 120, zbiornik międzymorenowy Bobolice (nieudokumentowany). 

Innym sposobem zwiększania retencji wód są przedsięwzięcia niewynikające z postulatów ochrony śro-
dowiska, a z potrzeby ochrony przed powodzą, W województwie zachodniopomorskim planuje się stwo-
rzenie zbiornika retencyjnego na jeziorze Liwia Łuża oraz dwóch suchych zbiorników retencyjnych: na 
Redze (Kładkowo-Gąbin) oraz na Parsęcie (Osówko). 

W dziedzinie ochrony gleb i kopalin plan jako priorytety ustala: 

− ochronę gleb wysokiej jakości przed nierolniczym wykorzystaniem, zwłaszcza w pasie Pobrzeża 
Bałtyckiego, na Równinie Pyrzyckiej, w okolicach Kołbaskowa, Dobrej (Szczecińskiej), Cedyni 
i Mieszkowic,  

− wprowadzenie zadrzewień śródpolnych w celu ochrony gleb przed erozją wietrzną, poprawy sto-
sunków mikroklimatycznych i biocenotycznych, 

− prowadzenie monitoringu gleb degradowanych jako źródła powierzchniowych skażeń wód, 

− rekultywację i rewitalizację obszarów poeksploatacyjnych,  

− likwidację i rekultywację nielegalnych wyrobisk.  

W stosunku do planowanych wyrobisk wprowadza się obowiązek opracowania studium krajobrazowego 
jako elementu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierającego ustalenia 
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dotyczące minimalizacji negatywnego wpływu eksploatacji złóż kopalin metodą odkrywkową na krajo-
braz oraz na stosunki wodne 

W odniesieniu do zasobów leśnych województwa plan zawiera ustalenie stopniowej przebudowy drzewo-
stanów w celu dostosowania struktury lasów do warunków siedliskowych. Zasady zrównoważonego roz-
woju wymuszają zachowanie zróżnicowanego i wielofunkcyjnego charakteru lasów. Województwo za-
chodniopomorskie dąży do zapewnienia nienaruszalności lasów ochronnych znajdujących się w grani-
cach pasa technicznego brzegu morskiego, poza przewidzianą lokalizacją zejść i zjazdów na plażę oraz 
zaplecza sanitarnego.  

Województwo lubuskie  
W województwie lubuskim spośród wszystkich komponentów przyrodniczych projekt zmiany planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmuje ochroną tylko dwa: wodę i powietrze. Głównymi kierunkami 
działań zmierzających do systematycznej poprawy jakości ich stanu są: 

− ochrona wód przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją oraz zabezpieczenie środowiska 
przed zagrożeniami związanymi z wodą (powódź, susza), wymagające realizacji szeregu przedsię-
wzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, a w szczególności: 

 ochrona zlewni Obrzycy i Obry, 

 ochrona zlewni Drawy,  

 ochrona zlewni jezior,  

 poprawa gospodarki wodno-ściekowej, zwłaszcza na obszarach wiejskich,  

 ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych, 

 poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych z uwzględnieniem ochrony ekosystemów wodnych 
w tym lasów łęgowych, 

− ochrona powierzchni ziemi przed odpadami, polegająca na większym wykorzystaniu odpadów ko-
munalnych, które obecnie są głównie składowane; rozwiązanie tego problemu wymaga wsparcia ze 
strony samorządu województwa, szczególnie w zakresie: minimalizacji ilości wytwarzanych odpa-
dów oraz wprowadzenia systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, nowoczesnego systemu 
unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania odpadów powstających w sektorze gospodar-
czym. 

W województwie lubuskim wśród zasobów surowców mineralnych wyróżniają się rozmiarami złoża wę-
gla brunatnego. Planowane jest wydobycie węgla brunatnego w rejonie Gubina – obszaru złóż ma być 
zabezpieczony przed nieodpowiednią zabudową. Z innych surowców energetycznych pewne znaczenie 
mogą mieć złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopo-
morskiego oraz w okolicach Nowej Soli, Sulechowa i Babimostu. 

Spośród wszystkich województw Polski Zachodniej województwo lubuskie odznacza się największym 
udziałem lasów w całkowitej powierzchni. Odzwierciedleniem tego stanu jest duży udział terenów chro-
nionych, gdzie głównym komponentem przyrodniczym są właśnie lasy. Można domniemywać, że jest to 
główna przyczyna braku propozycji nowych terenów przeznaczonych do objęcia prawną formą ochrony. 
Zapisy planu ograniczają się do ogólnego kierunki (idei), który zakłada, iż podstawowym warunkiem 
zachowania różnorodności biologicznej jest ochrona całych ekosystemów i naturalnych siedlisk in situ 
(w miejscu ich występowania), a także utrzymanie zdolnych do życia gatunków roślin i zwierząt w ich 
naturalnych środowiskach. Poza ww. ogólnym założeniem projekt planu formułuje rekomendacje do pro-
jektu KPZK. W obszarze ochrony przyrody rekomenduje się: 

− włączenie lubuskiej przestrzeni przyrodniczej w system europejskiego i do krajowego systemu eko-
logicznego celem poszanowania integralności istniejących chronionych ekosystemów, 

− uznanie za elementy o znaczeniu krajowym dwóch głównych osi przyrodniczych: osi wschód-
zachód w środkowej części regionu, tworzonej przez dolinę Odry i przechodzącą w oś na kierunku 
północ-południe, oraz osi wschód-zachód w północnej części regionu, tworzonej przez doliny No-
teci i dolnej Warty, 
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− wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju województwa obszarów objętych ochroną, w tym za-
liczanych do obszarów Natura 2000. 

W odniesieniu do obszarów Natura 2000 w projekcie planu podkreśla się, iż obszary te nie są obszarami 
chronionymi, ale obszarami ochrony, gdzie szczególnej ochronie podlegają znajdujące się tam siedliska 
przyrodnicze i siedliska gatunków wymienione w Standardowym Formularzu Danych. 

Województwo wielkopolskie 
W województwie wielkopolskim główną zasadą, jaką nakazuje kierować się plan zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie zagospodarowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, jest efek-
tywne ich wykorzystanie, a tym samym ograniczanie i zapobieganie deficytowi wód. Zasada ta powinna 
być realizowana m.in. przez sukcesywne zmniejszanie wodochłonności poszczególnych sektorów gospo-
darki (zwłaszcza przemysłu), zastosowanie wodooszczędnych technologii oraz realizację programu małej 
retencji wodnej na terenie województwa wielkopolskiego, przewidującego budowę dolinnych zbiorników 
wodnych i podpiętrzanie jezior. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych wymaga m.in. 
ograniczania zanieczyszczeń odprowadzanych do wód (co w pierwszej kolejności powinno dotyczyć tych 
zlewni, które są wykorzystywane do zasilania infiltracyjnych ujęć komunalnych), inwentaryzacji i klasy-
fikacji istniejących źródeł zanieczyszczeń (przemysłowych, komunikacyjnych i rolnych), zwłaszcza 
w obrębie obszarów chronionych, zwiększenia zdolności do samooczyszczania małych rzek i cieków 
wodnych w drodze obsadzania ich roślinnością, napowietrzania czy odtwarzania zabudowy biologicznej 
stref brzegowych.  

Zarządzanie i gospodarowanie wodami musi odbywać się tylko w granicach naturalnych jednostek hy-
drograficznych, jakimi są układy dorzeczy. Aby było ono skuteczne, powinno obejmować również 
wszystkie działania i procesy zachodzące w środowisku – stąd wniosek, że potrzebne jest zintegrowanie 
zarządzania zasobami wodnymi zlewni. 

W województwie wielkopolskim ochronie podlegają gleby o najwyższej jakości. Ogranicza się możliwo-
ści zmiany sposobu użytkowania tych gruntów na cele inne niż rolnicze, zwłaszcza w pobliżu najwięk-
szych ośrodków miejskich oraz w najbliższym sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych. W tych strefach 
należy prowadzić racjonalną politykę ochrony gleb, uwzględniającą priorytet rozwoju gospodarczego 
regionu. Ustaleniem planu jest ochrona gleb przed zanieczyszczeniami, zmniejszaniem produktywności, 
zmianami stosunków wodnych oraz zmianami w ukształtowaniu rzeźby terenu. Wprowadzanie zadrze-
wień i zakrzewień śródpolnych zabezpieczy gleby przed erozją. Wymagana jest rekultywacja gleb zanie-
czyszczonych, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. 

Surowce energetyczne o znaczeniu strategicznym powinny być chronione przed trwałym użytkowaniem. 
Dotyczy to zwłaszcza: 

− złóż gazu ziemnego w zachodniej i południowo-zachodniej części województwa, gdzie znajdują się 
największe w Polsce udokumentowane złoża o zasobach około 30 mld m3: Brońsko (gminy Kamie-
niec, Kościan, Śmigiel i Wielichowo), Kościan (gminy Kościan i Śmigiel), „Radlin” (gminy Nowe 
Miasto nad Wartą, Żerków i Jarocin), Międzychód i Lubiatów (gmina Międzychód), Bogdaj- 
-Uciechów (gminy Sośnie i Odolanów), Paproć (gminy Nowy Tomyśl i Grodzisk Wielkopolski), 
Zbąszyń (gminy Zbąszyń i Siedlec), Tarchały (gminy Odolanów, Ostrów Wlkp. i Przygodzice), 

− złóż ropy naftowej: Buk (gminy Buk i Opalenica) i Michorzewo (gminy Kuślin i Opalenica) oraz 
mniejszych złóż w gminach Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Dominowo, Śro-
da Wlkp., Kórnik i w rejonie Poznania; do eksploatacji na skalę przemysłową przygotowywane jest 
największe na Niżu Polskim złoże Lubiatów i Grotów na pograniczu województw wielkopolskiego 
(gmina Międzychód) i lubuskiego, 

− złóż węgla brunatnego, które są i będą intensywnie eksploatowane w rejonie Konina i Turku, oraz 
nie przewidzianych do eksploatacji w centralnej i północno-zachodniej części województwa ze 
względu na ochronę wartości przyrodniczych oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze: Rów 
Poznański (Czarnków-Szamotuły-Poznań-Czempiń-Krzywiń-Gostyń) i Trzcianka. 

Mimo iż w pierwszej kolejności będą zagospodarowane złoża, znajdujące się poza terenami chronionymi, 
nie wyklucza to możliwości eksploatacji złóż położonych na terenach objętych obecnie ochroną prawną. 
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Zwiększanie lesistości województwa wielkopolskiego ma głównie na celu poprawę warunków hydrolo-
gicznych, ochronę wód i przeciwdziałanie procesom degradacji powierzchni gleby oraz ochronę różno-
rodności biologicznej. Ważne jest zachowanie rodzimości składu gatunkowego nasadzeń oraz dobór 
zgodny z potencjałem siedliska. Lokalizacja zalesień powinna zapewniać zmniejszenie rozdrobnienia 
i rozproszenia kompleksów leśnych. Należy dążyć do tego, żeby docelowa powierzchnia kompleksu le-
śnego nie była mniejsza niż 5 ha.  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wymienia całą gamę obszarów 
i sytuacji, kiedy powinno się zaniechać zalesiania. Brak jest wskazania konkretnych terenów objętych 
zakazami, a jedynie określenie, jaką dany teren pełni funkcję (bagna, mszary, torfowiska, oczka wodne, 
solniska, trzcinowiska i inne siedliska okresowo podmokłe, murawy kserotermiczne, doliny rzeczne, 
wrzosowiska, wydmy, gołoborza i wychodnie skalne). Może to prowadzić do odmiennych działań w gra-
nicach jednej przestrzeni fizjograficznej np. dolina rzeczna jako obszar zagrożony erozją jest predyspo-
nowany do zadrzewienia, z drugiej strony może stanowić siedlisko istotne dla zachowania bioróżnorod-
ności. 

Województwo dolnośląskie 
Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego za najważniejsze 
działanie w gospodarce wodnej uznaje uzyskanie optymalnego stanu wód powierzchniowych wykorzy-
stywanych dla zaopatrzenia ludności. W zlewni rzeki Baryczy dotyczy to dodatkowo obszarów przezna-
czonych do ochrony siedlisk i gatunków oraz cześć wód do celów turystycznych.  

Zakłada sie przy tym dążenie do utrzymania najwyższej i wysokiej ochrony obszarów zasilania głównych 
zbiorników wód podziemnych, a także tworzenie kompleksowego systemu retencji realizowanego przez 
budowę dużych (pow. 5 mln m3) zbiorników retencyjnych w: Maleszowie na Ślęzie Małej, Gorzuchowie 
na Ścinawce, Złotnie na Kamiennym Potoku, Bierkowicach na Ścinawce, Sarnach na Włodzicy, Gorza-
nowie, Kamieńcu Ząbkowickim i Długopolu Górnym na Nysie Kłodzkiej, Pawłowicach na Budzówce, 
Goszowie i Bolesławiu na Białej Lądeckiej, Małej Kamienicy na Kamieniczce, Pilichowicach II na Bo-
brze oraz przez budowę mniejszych zbiorników w Dolinie Kłodzkiej: Boboszów na Nysie Kłodzkiej), 
Roztoki Bystrzyckie na Goworówce, Krosownice na potoku Duna, Szlejów na Bystrzycy Dusznickiej.  

W celu zachowania zasobów dobrych gleb projekt planu ogranicza przeznaczenie na cele inwestycyjne 
terenów z glebami o wysokiej bonitacji (I-III) i zakłada dostosowanie formy zagospodarowania i wyko-
rzystania gleb do ich naturalnego, biologicznego potencjału.  

Gospodarowanie kopalinami uwzględnia prowadzenie racjonalnej polityki koncesyjnej poszukiwań 
i eksploatacji oraz ochronę niezagospodarowanych złóż kopalin dla umożliwienia ich przyszłej, ewentu-
alnej eksploatacji co w odniesieniu złóż węgla brunatnego o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
energetycznego kraju realizowane jest przez ich uwzględnienie w zapisach planu. Ochroną objęte są złoża 
rud miedzi i srebra w LGOM, surowców kaolinowych w powiecie świdnickim, surowców ilastych, ka-
mionkowych i ogniotrwałych w powiatach bolesławieckim i średzkim, złoża piasków szklarskich w po-
wiecie bolesławieckim, złoża kamieni łamanych i bloczków w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim, su-
rowców skaleniowych w powiecie jeleniogórskim. 

Zasoby leśne województwa dolnośląskiego mają silny związek z retencją wód, zwłaszcza na terenach 
górskich i w rejonach dużego odpływu wód. Generalnie przyjmuje się utrzymanie i zwiększenie zasobów 
leśnych w drodze zalesiania gruntów niskiej jakości i zdegradowanych, uzupełnianie zalesień w koryta-
rzach ekologicznych, strefach zurbanizowanych i wokół nich oraz na obszarach narażonych na erozję. 
Największe zalesienia obejmą szczególnie nadleśnictwa: Milicz, Bolesławiec, Chocianów, Puńsk, Ru-
szów, Węgliniec, Przemków, Świętoszów.  

Województwo opolskie 
W dziedzinie gospodarki wodnej województwo opolskie, podobnie jak inne województwa, skupia się na 
ochronie zbiorników wód podziemnych oraz zlewni wód powierzchniowych w wyniku m.in. wprowadze-
nia ograniczeń przestrzennych i techniczno-technologicznych dla lokalizacji inwestycji zagrażających 
środowisku. Kluczowe znaczenie będzie miała ochrona głównego zbiornika wód podziemnych nr 333 
Opole-Zawadzkie, zlewni ochronnej Nysy Kłodzkiej oraz proponowanych zlewni ochronnych Widawy 
i Prosny. Inny cel – zwiększenie dostępności do wód – osiągnięty będzie dzięki budowie zbiorników re-
tencyjnych i stawów wodnych. Zwiększeniu retencji służą również działania mające na celu odtwarzanie 
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i zachowanie ekosystemów rzek i dolin rzecznych, terenów zalewowych i podmokłych. Dzięki wprowa-
dzaniu innowacyjnych i skutecznych technologii poboru, zaopatrzenia i uzdatniania wód oraz wykorzy-
stania wód z odwodnienia kopalni do celów użytkowych zwiększy się poziom oszczędności zasobów 
wodnych. Podstawą poprawy jakości będzie modernizacja, rozbudowa i budowa ujęć wodnych, sieci 
wodociągowych i stacji uzdatniania wody w ramach ustalonych zasobów dyspozycyjnych. 

Główne działania zwiększające retencję polegają na realizacji programu małej retencji, który zakłada 
budowę następujących zbiorników wodnych: w pierwszej kolejności Kluczbork, Ścinawa Nyska, Racła-
wice Śl., Jasiona, Boguchwałów, w drugiej kolejności Babice, Bernatów, Biała II, Brożec, Jemielnica, 
Mionów, Nasiedle, Siedlec, Stary Paczków, Sułków, Walce, Rogołowiec, w dalszej przyszłości Biała I, 
Boguchwałów-Wierzbno, Brzeg, Cieciułów, Dobrzyń, Dzierżysław, Jaryszów, Jaszów, Kamienna, Kik 
(Grześlaki-Kik), Kowalowice I, Kowalowice II, Kowalowice III, Lewice, Łąki Kozielskie, Nowa Cere-
kiew, Olesno, Pakosławice, Piaski-Gola (Gola-Wójcin), Piastowice, Pijawka, Rozkochów, Smogorzów, 
Smolice, Szydłowice, Wronin, Żaba oraz Posada-Gola. 

Zwiększenie retencji sztucznej nastąpi w wyniku budowy wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego Ko-
tlarnia oraz suchego zbiornika Trzeboszowice na rzece Widnej i przez modernizację wielofunkcyjnego 
zbiornika retencyjnego w Nysie. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego ustala ochronę najlepszych i najbardziej 
produktywnych kompleksów glebowych przed zmianą sposobu użytkowania. Wskazuje na wykorzystanie 
potencjału produkcyjnego gleb w wyniku stosowania technologii agrotechnicznych nienaruszających 
równowagi przyrodniczej oraz zapobiegających niekorzystnym procesom geodynamicznym (erozja, osu-
wiska), rozwój rolnictwa ekologicznego na terenach wymagających wysokich standardów środowiska lub 
na terenach wrażliwych na zanieczyszczenia. Zakłada przywracanie wartości użytkowych glebom i tere-
nom zdegradowanym i zdewastowanym dzięki rozbudowie systemów zieleni miejskiej i terenów rekre-
acyjnych na terenach zdewastowanych. W celu zapobiegania dewastacji gleb ograniczana ma być eksplo-
atacja kopalin na terenach rolnych.  

W zakresie eksploatacji surowców mineralnych plan zakłada wyłączenie z eksploatacji terenów cennych 
przyrodniczo, ograniczanie konfliktów przestrzennych na obszarach przyrodniczo-krajobrazowych i in-
nych, wymagających ochrony lub atrakcyjnych turystycznie, rekultywację terenów zdegradowanych  
i zdewastowanych wskutek eksploatacji surowców oraz racjonalne nimi gospodarowanie przez wykorzy-
stanie rezerw surowcowych w eksploatowanych złożach, wykorzystanie odpadów poeksploatacyjnych 
i surowców odpadowych. 

W odniesieniu do zasobów leśnych głównym założeniem w planie województwa opolskiego jest utrzy-
manie trwałości lasu w drodze kształtowania struktur leśnych zachowujących bogactwa biologiczne, wy-
soką produkcyjność oraz potencjał regeneracyjny. Ochrona lasu ma polegać na utrzymaniu jego wielo-
funkcyjnego charakteru oraz na utrzymaniu dominującego charakteru wodochronnego na siedliskach 
wilgotnych, bagiennych, łęgowych i olsowych, na obszarach chronionych struktur wodonośnych oraz 
małej retencji wód. 

Ochrona i poprawa stanu środowiska – podsumowanie 
Wszystkie analizowane plany zagospodarowania przestrzennego zawierają ustalenia traktujące 
o oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi. Permanentne podnoszenie bądź 
utrzymywanie jakości wody nastąpić ma w wyniku modernizacji urządzeń do uzdatniania wody, budowę 
systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. 

We wszystkich województwach zwiększanie lesistości odbywa się w oparciu o Krajowy Program Zwięk-
szania Lesistości. 

Główne kierunki działania poprawiające jakość powietrza oraz klimat akustyczny są zbieżne w planach 
wszystkich województw. Postulują realizację programów ochrony powietrza dla wybranych miast i re-
gionów, w których zostały przekroczone dopuszczalne normy. Wskazują na konieczność dostosowania 
w planowaniu przestrzennym działań minimalizujących dokuczliwość hałasu. 
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5. Analiza priorytetów rozwoju w planach zagospodarowania przestrzennego  

Sposób podejścia do wyznaczania priorytetowych kierunków rozwoju pomiędzy planami zagospodaro-
wania poszczególnych województw różni się znacznie. W niektórych województwach priorytetowe kie-
runki opisane są w sposób bardzo ogólny, w innych w sposób bardzo szczegółowy. Wynika to częściowo 
także z różnicy w konstrukcji poszczególnych planów. Wpływ na to miały także różne charaktery geogra-
ficzne tych obszarów. Niektóre kierunki i działania nie zawsze są wprost wskazane jako priorytetowe, 
jednak nawet pobieżna interpretacja planu wskazuje na ich ogromne znaczenie dla rozwoju danego wo-
jewództwa. Na potrzeby niniejszej analizy priorytety rozwoju województw zapisane w planach zagospo-
darowania przestrzennego podzielono na następujące dziedziny: 

− wizja rozwoju przestrzennego województwa, 

− struktura funkcjonalno-przestrzenna, 

− główne dziedziny i podstawy wzrostu gospodarczego, 

− obszary problemowe, 

− priorytety rozwoju infrastruktury, 

− priorytety związane z rozwojem zrównoważonym i poprawą jakości środowiska przyrodniczego, 
w tym z funkcjonowaniem obszarów przyrodniczych, 

− priorytety rozwoju największej aglomeracji województwa. 

Poniżej omówiono każdą z podanych kategorii. Podano krótki wprowadzający opis oraz uwagi odnośnie 
danej kategorii, przedstawiono osobno ustalenia planu w poszczególnych województwach. Na końcu 
dokonano podsumowania oraz wybrano najważniejsze priorytety planów, których ustalenia mogą być 
sprzeczne. 

5.1. Wizje rozwoju przestrzennego województw 
Wizje rozwoju województw są najważniejszym elementem każdego planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz każdej strategii rozwoju województwa. Poprzez wizję województwa rozumiano nie tylko ogól-
ny zapis odnośnie przyszłości rozwoju regionu, który często wskazywał na znaczenie zrównoważonego 
rozwoju oraz ogólnej korzystnej sytuacji gospodarczej. W wizji rozwoju regionu wskazano także jego 
znaczenie w przestrzeni polskiej i europejskiej, najważniejsze powiązania oraz przewidywane duże inwe-
stycje, mające wpływ na stan przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz przyrodniczej. 

Województwo zachodniopomorskie 
Wizja jest przedstawiona w perspektywie roku 2020. Województwo będzie regionem wykorzystującym 
szanse rozwojowe, wynikające z korzystnego położenia geograficznego, zasobów przyrodniczych, szero-
kich powiązań komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz możliwości dynamizacji głównych 
ośrodków i obszarów wzrostu. W 2020 roku województwo będzie dobrze powiązane z regionami i mia-
stami leżącymi w Polsce i w Europie, w tym w szczególności w Regionie Morza Bałtyckiego.  

Wizja zakłada racjonalne wykorzystanie środowiska i poprawę jego stanu np. w zakresie czystości wód 
powierzchniowych. Przewiduje się niewielki spadek liczby mieszkańców, zacznie postępować proces 
starzenia się ludności. Głównym ośrodkiem wzrostu w województwie pozostanie Szczecin. Drugim bie-
gunem wzrostu będzie Koszalin. Oba miasta posiadają swoje obszary funkcjonalne. Zwiększy się spój-
ność województwa w wyniku realizacji inwestycji łączących oba miasta. Gospodarka województwa bę-
dzie opierać się o usługi, w tym w szczególności turystykę i transport morski. Duże znaczenie dla woje-
wództwa, zwłaszcza dla rozwoju portów ujścia Odry, ma Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy 
CETC-ROUTE65, stanowiący warunek jego rozwoju gospodarczego i włączenia województwa w euro-
pejski łańcuch logistyczny. Pozytywny wpływ na gospodarkę będzie miał budowany port zewnętrzny 
w Świnoujściu oraz terminal LNG. 
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Województwo lubuskie 
Koncepcja rozwoju województwa lubuskiego jest przedstawiona w dwóch wariantach. Pierwszym wa-
riantem jest oparcie rozwoju na wykorzystaniu wartości przyrodniczych obszaru. Najważniejszym ele-
mentem jest tutaj kwestia niepodjęcia eksploatacji złóż węgla brunatnego, które znajdują się w woje-
wództwie. W tej wizji szczególna rolę odgrywa „zielona oś” Odry.  

W projekcie zmiany planu określa się podstawowe elementy sieci osadniczej województwa lubuskiego, 
ich powiązania komunikacyjne oraz infrastrukturalne oraz kierunki powiązań transgranicznych. Rozwój 
województwa lubuskiego powinien obejmować zarówno aspekt gospodarczy, jak i turystyczny w powią-
zaniu z walorami przyrodniczymi. Takie kompleksowe podejście stwarza dogodne warunki dla zrówno-
ważonego rozwoju regionu. 

Drugi wariant zakłada oparcie rozwoju województwa na wykorzystaniu zasobów złóż energetycznych 
(wykorzystanie złóż na południe od Gubina i budowę elektrowni o mocy 3000 MW) oraz konkurencyjno-
ści działalności gospodarczej. Te dwa warianty są w znacznym stopniu wykluczające się, jednak plan 
zagospodarowania stara się je połączyć. Główną osią rozwoju województwa, zapewniającą jego spójność, 
jest pasmo Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Z tego względu droga ekspresowa S3, łącząca te miasta, ma dla 
rozwoju województwa większe znaczenie niż tranzytowa autostrada A2.  

Województwo wielkopolskie 
Zasadniczym celem i wizją wynikającą z planu zagospodarowania województwa wielkopolskiego jest 
harmonijny i zrównoważony rozwój całego obszaru. Szczególnie istotne są relacje Poznań-region. Plan 
opiera się na wspieraniu rozwoju Poznania oraz dyfuzji tego procesu na obszar województwa. Stolica 
województwa ma stać się europolem. Ośrodkiem wsparcia dla rozwoju województwa ma być aglomera-
cja Kalisza i Ostrowa Wlkp.  

Duże znaczenie w planie nadano kwestiom przyrodniczym. W sferze gospodarczej zakłada się podniesie-
nie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych, w tym wzrost znaczenia nauki i badań oraz 
podniesienie konkurencyjności rozwoju regionu. Zakłada się polepszenie powiązań komunikacyjnych 
regionu, które obejmują budowę drogi ekspresowej S11 (stanowiącej oś regionu), drogi ekspresowej S5 
(łączącej Poznań z Wrocławiem oraz przez Bydgoszcz z Gdańskiem) i Kolei Dużych Prędkości (połącze-
nie Łódź - Poznań przez Kalisz). 

Województwo dolnośląskie 
Określenie celów, kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego województwa w perspektywie 
2020 r. wiąże się ze wskazaniem hipotetycznego stanu (wizji) jego rozwoju przestrzennego w długookre-
sowej perspektywie. Została ona zarysowana w nawiązaniu do scenariusza, zakładającego utrzymywanie 
się sprzyjających warunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i koniunktury rozwojowej 
w kraju oraz w Unii Europejskiej. Przyjęte w wizji generalne, długofalowe kierunki rozwoju wojewódz-
twa są podstawą do określenia ich w projekcie zmiany planu do 2020 roku. 

W wizji tej przyjmuje się, że cały region rozwija się z poszanowaniem walorów środowiska, przyrodni-
czo-krajobrazowych oraz kulturowych i przy wykorzystaniu szans rozwojowych, jakie daje korzystne 
położenie geograficzne. Najważniejszym miastem województwa, spinającym region, pozostanie Wro-
cław. Przewiduje się poprawę jego powiązań z Pragą, Brnem, Wiedniem i Warszawą przez Łódź. Podkre-
śla się znaczenie Programu dla Odry 2006, w tym rozwój przyjaznej dla środowiska żeglugi na Odrzań-
skiej Drodze Wodnej, powiązanej z kanałem Odra-Dunaj-Łaba. 

Województwo opolskie 
W oparciu o strategię rozwoju województwa plan zagospodarowania przestrzennego województwa opol-
skiego przyjmuje, że celem jest ukształtowanie regionu przyjaznego mieszkańcom, a w dalszej części 
podmiotom gospodarczym. Region ma być w wyniku tych działań otwarty na świat i uczestniczyć we 
współpracy międzynarodowej, w czym pomaga dobrze wykształcone i aktywne społeczeństwo. W wy-
miarze przestrzennym oznaczać to będzie ukształtowanie spójnej, harmonijnej i efektywnej struktury 
przestrzennej o dobrej dostępności zewnętrznej i wewnętrznej, cechującej się wysoką jakością życia 
i aktywnością społeczno-gospodarczą. 
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Głównym motorem rozwoju województwa jest Opole, a osią wiążącą ze światem zewnętrznym – auto-
strada A4. Zakłada się takie przekształcanie przestrzeni województwa, które będzie pobudzać harmonijny 
rozwój całego obszaru. Plan zakłada racjonalizację wykorzystania przestrzeni i równoważenie rozwoju: 
zdynamizowanie obszarów intensywnego zagospodarowania (w tym ukształtowanie i wzmocnienie 
aglomeracji opolskiej oraz wzmocnienie funkcji ośrodków węzłowych), a na obszarach ekstensywnego 
zagospodarowania – ochronę i rozbudowę obszarów chronionych. 

Wizje rozwoju - podsumowanie 
Głównymi ośrodkami rozwoju są stolice województw i to w nich każdy plan widzi rolę centrum rozwoju 
całego obszaru. Wizja rozwoju przestrzennego zakłada także rozwój zrównoważony i harmonijny, który 
pozwoli na podniesienie poziomu życia na obszarze całych województw. Taki rozwój może w przyszłości 
stanowić podstawę przewag konkurencyjnych całego obszaru. W wizjach rozwoju przestrzennego woje-
wództw szczególną rolę znajdują powiązania transportowe.  

Ważnym postulatem do strategii rozwoju Polski Zachodniej powinno być ujednolicenie podejścia do tych 
powiązań, będących osiami rozwoju województw. Szczególnie ważne są w tym kontekście powiązania 
północ-południe, na czele ze Środkowoeuropejskim Korytarzem Transportowym CETC-ROUTE65, 
wpływające na wewnętrzną spójność całego obszaru. Z tego punktu widzenia godna uwagi jest propozy-
cja województwa zachodniopomorskiego, aby uwzględniać w ich przebiegu funkcjonowanie gospodarki 
morskiej, w tym portów w Szczecinie i Świnoujściu.  

Wizja rozwoju niektórych województw większy nacisk kładzie na rozwój nowoczesnych technologii, 
w szczególności na obszarach metropolitalnych (Poznań, Wrocław, w mniejszym stopniu Szczecin). Mia-
sta te mogą być motorami rozwoju całego obszaru. W elementach wizji umieszczone są także inwestycje 
związane z budową Kolei Dużych Prędkości (wielkopolskie, dolnośląskie), rozpoczęciem eksploatacji 
węgla brunatnego (lubuskie, dolnośląskie), budową elektrowni jądrowej (zachodniopomorskie, wielko-
polskie), budową terminala LNG (zachodniopomorskie). Inwestycje te wpłyną pozytywnie na rozwój 
województw Polski Zachodniej. Cennym postulatem byłoby doprecyzowanie w ramach przyszłej strategii 
Polski Zachodniej, w jaki sposób realizacja tych i innych inwestycji o podobnej skali oddziaływania 
wpłynie pozytywnie na konkurencyjność całego obszaru. 

5.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna województw 
Struktura funkcjonalno-przestrzenna jest najważniejszym elementem przestrzeni województw. Opiera się 
w znacznej mierze na sieci osadniczej, uzupełniając ją przez nadanie funkcji społeczno-gospodarczych 
oraz przyrodniczych poszczególnym częściom regionu. Województwa Polski Zachodniej są wewnętrznie 
zróżnicowane: od obszarów wielkomiejskich, poprzez pasma rozwoju społeczno-gospodarczego wzdłuż 
głównych szlaków transportowych do obszarów stagnacji gospodarczej, obszarów pełniących funkcje 
przyrodnicze czy obszarów o funkcjach turystycznych. W ramach struktury funkcjonalno-przestrzennej 
analizowano także obszary koncentracji rozwoju oraz pasma rozwoju przestrzennego.  

Województwo zachodniopomorskie 
Charakterystycznym dla województwa zachodniopomorskiego jest asymetryczne rozmieszczenie sieci 
osadniczej. Szczecin, będący stolicą i głównym ośrodkiem miejskim województwa, leży przy jego Za-
chodniej granicy. Podobnie skrajne położenie – w północno-wschodniej części województwa – ma Ko-
szalin, drugi duży ośrodek miejski. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopo-
morskiego wydziela pięć stref funkcjonalnych:  

− nadodrzańską (Szczecin, Świnoujście, Stargard Szczeciński i okolice),  

− nadmorską (pas gmin od Świnoujścia do Koszalina i dalej wzdłuż brzegu Bałtyku),  

− centralną (gminy powiatów drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckie-
go),  

− choszczeńsko-wałecką,  

− szczecinecką.  
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Niezależnie od ustaleń dla tych stref, dla szczecińskiego obszaru funkcjonalnego (w znacznej mierze 
pokrywa się on ze strefą nadodrzańską) opracowano rozdział w planie o takiej samej strukturze, co cały 
plan. Priorytetowym pod względem struktury funkcjonalnej województwa są: strefa nadodrzańska – ze 
względu na konieczność podjęcia licznych działań w skomplikowanym otoczeniu – oraz strefa centralna, 
ze względu na konieczność aktywizacji centralnego obszaru województwa, który jest jednocześnie obsza-
rem regresu społeczno-gospodarczego. Wyznaczony został tam obszar szczególnej interwencji w sześcio-
kącie miast: Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Połczyn-Zdrój, Świdwin i Łobez. 

Województwo lubuskie 
Główną osią rozwoju województwa i zarazem główną osią osadniczą w projekcie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa lubuskiego jest pasmo rozwoju Gorzów Wlkp.-Zielona Góra-Nowa Sól. 
Jako obszar węzłowy wyróżnia się w nim Lubuskie Trójmiasto (Sulechów-Zielona Góra-Nowa Sól). 
Oprócz tego za konstruujące przestrzeń województwa projekt planu uznaje osie przyrodnicze: dolinę 
Odry oraz dolinę Noteci i dolnej Warty. Osiami antropogenicznymi, kształtującymi rozwój województwa, 
są: II Paneuropejski Korytarz Transportowy, w skład którego wchodzi autostrada A2 i magistrala kolejo-
wa E20 Berlin-Warszawa oraz Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE65, w skład 
którego wchodzi droga ekspresowa S3. Niewielki wpływ na funkcje przestrzeni ma III Paneuropejski 
Korytarz Transportowy na południu województwa, w skład którego wchodzi autostrada A18.  

W województwie przewiduje się dwa pasma rozwoju społeczno-gospodarczego: pasmo wzdłuż S3 oraz 
pasmo wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej. Projekt planu wskazuje także obszar węzłowy na skrzyżowaniu 
autostrady A2 i drogi ekspresowej S3. Wskazuje również zespoły miast:  

− Sulechów-Zielona Góra-Nowa Sól,  

− Gorzów Wlkp.-Skwierzyna,  

− Żary-Żagań-Szprotawa.  

Miastom Zielona Góra i Gorzów Wlkp., traktowanym łącznie, projekt planu zagospodarowania prze-
strzennego nadaje znaczenie krajowe I rzędu. Ośrodkami II rzędu o znaczeniu regionalnym są: Nowa Sól, 
Żary, Żagań, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Świebodzin i Międzyrzecz. 

Województwo wielkopolskie 
Najważniejszym elementem struktury przestrzennej województwa jest Poznań. Wzrost znaczenia Pozna-
nia w Europie jest szansą dla rozwoju całego regionu. Dla tego rozwoju ważna jest odpowiednia dostęp-
ność Poznania w skali regionalnej. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskie-
go wyróżnia strefę wewnętrzną (powiat poznański) i zewnętrzną obszaru funkcjonalnego Poznania. Ce-
lem nadrzędnym rozwoju obszaru funkcjonalnego jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju 
jako rezultatu szybkiego rozwoju gospodarczego, podniesienia jakości życia wraz z poprawą stanu śro-
dowiska przyrodniczego. Ważnym elementem tego procesu jest rozwój funkcji metropolitalnych Pozna-
nia, w tym zapewnienie odpowiednich inwestycji, m.in. rozwój kampusu UAM na Morasku-Umultowie, 
budowę nowego centrum Poznania na Wolnych Torach, rozbudowę Międzynarodowych Targów Poznań-
skich i portu lotniczego Poznań Ławica (także określenie przyszłej lokalizacji lotniska dla Poznania) oraz 
budowę Kolei Dużych Prędkości.  

Drugim co znaczenia ośrodkiem województwa jest aglomeracja Kalisz-Ostrów Wlkp. Jako ośrodki regio-
nalne plan wskazuje Konin, Leszno, Piłę i Gniezno.  

Województwo dolnośląskie 
W projekcie zmiany planu wskazuje się na szczególne miejsce w sieci osadniczej województwa, które 
zajmuje Wrocław. Wokół niego tworzy się wrocławski obszar metropolitalny. Rozwój funkcji metropoli-
talnych jest korzystny dla mieszkańców obszaru i całego regionu i pobudza rozwój całego województwa. 
Dla kontynuowania tego procesu ważne jest zapewnienie odpowiednich powiązań Wrocławia z Berlinem, 
Pragą i Wiedniem.  

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa projekt wyróżnia:  

− obszary i pasma integracji i intensyfikacji wielofunkcyjnego rozwoju,  
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− strefy intensywnej gospodarki rolnej,  

− strefy rozwoju turystyki międzynarodowej, krajowej, międzyregionalnej i regionalnej.  

Podkreśla się rolę pasma Głogów-Legnica-Wałbrzych-Ząbkowice Śl., wpływającego na rozwój pozosta-
łego obszaru województwa i jego integrację przestrzenną. Funkcję równoważenia jego rozwoju pełnią 
także aglomeracje: jeleniogórska i wałbrzysko-świdnicka. 

Województwo opolskie 
Województwo ma węzłowo-pasmową strukturę funkcjonalną. Składają się na nią strefy (obszary) o okre-
ślonych funkcjach, węzły (ośrodki osadnicze) oraz pasma (korytarze transportowo-osadnicze). Strefy 
dzielą się na obszary otwarte ekstensywnie użytkowane (np. rolnicze, leśne, rekreacyjne) i obszary zain-
westowane (aglomeracja opolska). Najważniejszym elementem węzłowym układu jest Opole, będące 
ośrodkiem o znaczeniu krajowym. Ośrodkami o znaczeniu regionalnym są: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, 
Nysa i Kluczbork.  

Strukturą pasmową jest III Paneuropejski Korytarz Transportowy, w którym znajduje się autostrada A4. 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego wskazuje się także na krajowe 
korytarze wzdłuż planowanych dróg ekspresowych S11 i S46.  

Plan województwa opolskiego przyjmuje, że model struktury węzłowo-pasmowej będzie ewoluował 
w kierunku wzmocnienia centrum układu (aglomeracji opolskiej), węzłów oraz pasm wiążących węzły, 
w tym promienistego powiązania węzłów z aglomeracją. Największe przekształcenia w zagospodarowa-
niu przestrzennym dokonywać się będą w obrębie aglomeracji opolskiej. 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna – podsumowanie 
Podejście do struktury osadniczej w planach województw jest zróżnicowane. Województwa wyznaczają 
strefy funkcjonalne, bieguny wzrostu oraz pasma rozwoju. Kryteria ich wyznaczania są niejednolite. 
Przykładowo obszary funkcjonalne traktowane są w sposób rozłączny lub zakładający możliwość współ-
występowania dwóch stref funkcjonalnych. Ze wspólnych elementów należy zaznaczyć, podkreślony we 
wszystkich dokumentach, wpływ paneuropejskich korytarzy transportowych i Środkowoeuropejskiego 
Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65. Powiązania te jednak w niewielkim stopniu kładą nacisk 
na powiązania wewnętrzne całego obszaru Polski Zachodniej oraz nie szukają w nich źródeł przewagi 
konkurencyjnej sieci osadniczej całego makroregionu. Większy nacisk kładzie się na dalekie powiązania 
ze Skandynawią, basenem Morza Adriatyckiego, Europą Zachodnią, Europą Wschodnią.  

Na strukturę osadniczą województw w największym stopniu wpływa największy ośrodek (w wojewódz-
twie lubuskim dwa: Zielona Góra i Gorzów Wlkp.), stanowiący podstawę ich struktury osadniczej. Plany 
wskazują także na inne aglomeracje i ośrodki równoważenia rozwoju osadniczego województw. W stra-
tegii rozwoju Polski Zachodniej celowe byłoby ustalenie w miarę jednolitej hierarchii struktury osadni-
czej stanowiącej podstawę rozwoju całego obszaru.  

W planach zagospodarowania przestrzennego województw są wskazane obszary tworzenia dodatkowych 
biegunów wzrostu i pasm rozwoju, mające na celu aktywizację obszarów regresji i stagnacji. Wskazanie 
wspólnych obszarów i biegunów wzrostu po obu stronach granic między województwami może stanowić 
wartość dodaną strategii rozwoju Polski Zachodniej. 

5.3. Główne dziedziny i podstawy wzrostu gospodarczego 
Kategoria ta ma bardziej charakter strategiczny, mniej przestrzenny. Związana jest ona z preferencjami 
województw, dotyczącymi wspierania wybranych sektorów gospodarki. W związku z tym, że najbardziej 
wspierane dziedziny np. turystyka, górnictwo, przemysł i usługi związane z wysokimi technologiami 
mają w rzeczywistości lokalizację zależną od występowania jakichś zasobów (np. atrakcyjnego środowi-
ska przyrodniczego, surowców, zasobów wysoko-wykwalifikowanej siły roboczej), omówienie ich 
w analizie priorytetów z planów zagospodarowania przestrzennego województw wydaję się być uzasad-
nione.  
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Województwo zachodniopomorskie 
Miejscami rozwoju gospodarki regionu są parki przemysłowe: Goleniowski, Policki, Stargardzki, Park 
Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim, Park Naukowo-Technologiczny 
Politechniki Koszalińskiej, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, Regionalny Park Przemysłowy 
w Gardnie. Większość tych obszarów przemysłowych zlokalizowana jest w obszarze metropolitalnym 
Szczecina. Ich funkcjonowanie jest w znacznym stopniu związane ze specjalnymi strefami ekonomicz-
nymi. Planowane jest dalsze wspieranie funkcjonowania parków przemysłowych i innych obszarów ak-
tywności ekonomicznej.  

Bardzo ważny dla rozwoju województwa jest rozwój kadr naukowych oraz innowacyjnej gospodarki. 
Zapewnić to ma pozyskiwanie odpowiednich inwestorów, w tym przemysłowych w parkach przemysło-
wych oraz usługowych w szczecińskim obszarze funkcjonalnym. Należy podkreślić naukowe i akade-
mickie potencjały regionu w zakresie specjalności związanych z gospodarką morską na Akademii Mor-
skiej w Szczecinie i szkołach kształcących w kierunkach morskich.  

Ważną dziedziną gospodarki województwa jest gospodarka morska, która napotyka na silną konkurencję 
portów południowego Bałtyku, w szczególności niemieckich. W tej dziedzinie priorytetem rozwoju go-
spodarki regionu jest budowa portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz terminalu gazowego LNG. Podkre-
ślona jest w planie konieczność zapewnienia swobodnego dostępu do portu w Szczecinie i Świnoujściu 
przez zapewnienie odpowiedniej głębokości torów wodnych. Porty te są również portami o podstawo-
wym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Ich rozwój warunkuje rozwój województwa zachodniopomor-
skiego i stanowi podstawę konkurencyjności Polski Zachodniej. Podstawą tego rozwoju jest ich odpo-
wiednia dostępność od strony lądowej i morskiej.  

Od strony lądu dostęp do portów ujścia Odry zapewniają drogi krajowe nr 3 (S3), nr 6 (A6 i S6) i nr 10 
(S10), linie kolejowe nr 273 (CE59), 351 (E59), 401 (E59/CE59) oraz Odrzańska Droga Wodna. Dostęp-
ność komunikacyjna portów ujścia Odry nie jest wystarczająca. Istniejące obecnie połączenia komunika-
cyjne nie są w stanie sprawnie obsłużyć budowanego zewnętrznego portu w Świnoujściu (w tym termina-
lu LNG). Sytuacja ta wymaga poprawy w drodze realizacji inwestycji infrastrukturalnych. 

Równie ważny dla rozwoju portów jest ich dostępność od strony morza. Dostęp do portów ujścia Odry 
zapewniają tory podejściowe na Zatoce Pomorskiej i tory wodne na wewnętrznych wodach morskich. 
Głębokość torów podejściowych do Świnoujścia powinna być utrzymywana dla statków o zanurzeniu 
maksymalnym 15 m, jak dla cieśnin duńskich, co oznacza, że gazociąg północny z Rosji do Niemiec po-
winny być ułożony na minimalnej głębokości 17 m. Tor wodny ze Świnoujścia do Szczecina (obecnie 
10,5 m) powinien być pogłębiony, aby mogły nim przepływać statki o głębokości 12,5 m. 

Wsparcia wymaga przemysł stoczniowy, który obecnie przeżywa kryzys spowodowany likwidacją Stocz-
ni Szczecińskiej. W województwie działają inne, mniejsze przedsiębiorstwa należące do tego sektora. 

Jako jeden z ważniejszych sektorów rozwojowych województwa w planie zagospodarowania przestrzen-
nego województwa zachodniopomorskiego wskazana jest turystyka. Flagową inwestycją w tym zakresie 
jest Zachodniopomorski Szlak Żeglarski. Planuje się podjąć działania na rzecz wydłużenia sezonu tury-
stycznego do całego roku oraz rozszerzenia ruchu turystycznego na obszar pojezierzy. 

Plan wskazuje także na wykorzystanie potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa. 

Plan wymienia potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowych, wśród nich wybraną przez Ministerstwo 
Gospodarki nad jeziorem Kopań.  

Województwo lubuskie 
Jako najważniejsze dla rozwoju gospodarczego województwa projekt zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa lubuskiego wymienia zapewnienie spójności przestrzennej, gospodarczej 
i społecznej regionu. Kolejnym celem jest podniesienie poziomu wykształcenia i zapewnienie potencjału 
innowacyjnego. Odbywać się to ma przy wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i transferu wiedzy i in-
nowacji z nauki do gospodarki.  

Cele te mają wspierać efektywne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego. Wysoka 
jakość środowiska przyrodniczego może stanowić podstawę rozwoju gospodarczego województwa, 
zwłaszcza turystyki.  
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Dla rozwoju województwa ważne jest funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych, w tym w szcze-
gólności Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ponad 10 tys. nowych miejsc pracy). 
Na terenie województwa strefa działa w Kostrzynie, Słubicach, Gorzowie Wlkp., Gubinie, Nowej Soli, 
Zielonej Górze, Rzepinie, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie.  

Duże znaczenie dla rozwoju województwa ma gospodarka leśna; lasy pokrywają ponad połowę obszaru 
województwa.  

Województwo wykorzystuje gospodarczo surowce kopalne: gaz ziemny, ropę naftową, surowce cera-
miczne. Projekt planu wymienia możliwość wykorzystania złoża węgla brunatnego w rejonie Gubina. 
W wypadku rozpoczęcia eksploatacji przewiduje się powstanie elektrowni opartej na spalaniu węgla bru-
natnego o mocy 3000 MW.  

Kolejnym, wynikającym z położenia geograficznego, czynnikiem rozwoju gospodarczego jest wykorzy-
stanie bliskości granicy niemieckiej, w tym w szczególności Berlina.  

Województwo wielkopolskie 
Do podstawowych celów rozwoju gospodarczego Wielkopolski należy wzrost konkurencyjności przed-
siębiorstw, wzrost udziału nauki i badan w rozwoju regionu. Te dwa cele realizować się będą w najwięk-
szym stopniu w stolicy województwa, a w mniejszym w aglomeracji kalisko-ostrowskiej.  

Najważniejszą częścią gospodarki Wielkopolski są usługi, w tym usługi rynkowe. Coraz większego zna-
czenia nabierają podmioty zajmujące się pośrednictwem pomiędzy sektorem naukowo-badawczym 
a przemysłowym i usługowym.  

Pozytywny, silny wpływ na rozwój gospodarki województwa mają Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
Ważnym sektorem gospodarki województwa jest rolnictwo wraz z przemysłem rolno-spożywczym. Ra-
zem stanowią one szansę rozwoju gospodarczego dużych obszarów województwa.  

Plan przewiduje wzrost udziału turystyki i rekreacji w rozwoju województwa.  

Wyzwaniem dla rozwoju województwa jest przewidywana w przyszłości potrzeba restrukturyzacji go-
spodarczej Konińskiego Obszaru Przemysłowego, ze względu na wyczerpywanie się złóż węgla brunat-
nego. W regionie możliwa jest dalsza eksploatacja węgla brunatnego, ale będzie się to wiązało z degrada-
cją środowiska jeziora Gopło i doliny Warty.  

Województwo dolnośląskie 
Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego rozważa dwa sce-
nariusze rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej oraz otoczenia instytucjonalno-prawnego wojewódz-
twa: pierwszy, zakładający dalsze utrzymanie się pozytywnych czynników rozwoju województwa, w tym 
wsparcie funduszami Unii Europejskiej, oraz drugi, zakładający wystąpienie negatywnych tendencji roz-
wojowych, i zmniejszenie wsparcia zewnętrznego.  

Jako cele rozwoju gospodarczego wskazane są w planie:  

− utrzymanie dużej dynamiki wzrostu PKB oraz wzrostu udziału usług,  

− utrzymanie tempa rozwoju Wrocławia, w tym gospodarki opartej na wiedzy,  

− utrzymanie atrakcyjności inwestycyjnej województwa,  

− racjonalne wykorzystanie zasobów surowców.  

Priorytetowym kierunkiem ma być także rozwój rolnictwa, w tym poprawa struktury agrarnej, rozwój 
turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.  

Motorem rozwoju województwa jest wrocławski obszar funkcjonalny (metropolitalny). Projekt planu 
zakłada wzrost znaczenia Wrocławia w przestrzeni europejskiej, w tym wzrost jego powiązań z Berlinem, 
Pragą i Wiedniem i rozwój funkcji metropolitalnych. Oprócz Wrocławia rozwój regionu wiąże się z funk-
cjonowaniem pasma od Głogowa przez Legnicę, Wałbrzych, Świdnicę do Kłodzka. Dla dalszego rozwoju 
gospodarczego tych obszarów ważne jest funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych i innych tere-
nów aktywności gospodarczej, skupionych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych regionu.  
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Projekt planu przewiduje rozwój turystyki na obszarze całego województwa oraz poprawę spójności spo-
łeczno-gospodarczej na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego.  

W województwie dolnośląskim znajdują się dwa duże i prężne obszary przemysłowe: aglomeracja wro-
cławska oraz Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. W miejscach koncentracji działalności przemy-
słowej skupia się również działalność usługowa.  

Województwo opolskie 
Jednym z głównych celów polityki przestrzennej województwa jest budowa nowoczesnej i konkurencyj-
nej gospodarki, mogącej sprostać wymaganiom zmieniającego się otoczenia. We wspieraniu rozwoju 
województwa kładzie się nacisk na wykorzystanie funkcji pośrednictwa w przepływie osób, towarów 
i usług. Związane jest to z tranzytowym położeniem województwa.  

Wśród szczegółowych celów rozwoju województwa plan zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa opolskiego wymienia pełne wykorzystanie lokalizacji w III Paneuropejskim Korytarzu Transporto-
wym.  

Wskazuje także na znaczenie gospodarcze żeglugi śródlądowej na Odrze oraz możliwości budowy kanału 
Odra-Dunaj.  

Rozbudowa i modernizacja przemysłu może być związana z wykorzystaniem lokalnych surowców.  

Przewidywane jest wspieranie zaplecza naukowo-badawczego w regionie; dotyczyć to będzie w szcze-
gólności obszarów uprzemysłowionych i aglomeracji opolskiej.  

Na obszarach wiejskich ma być wspierana restrukturyzacja i rozbudowa przetwórstwa rolno-
spożywczego i w miarę możliwości wprowadzany wielofunkcyjny rozwój tych obszarów. 

Wzrost gospodarczy – podsumowanie 
Podstawą gospodarki całego obszaru jest działalność usługowa. Jednak często ze względu na równomier-
ne rozmieszczenie jest ona w mniejszym stopniu uwzględniona w planach niż działalność produkcyjna: 
przemysłowa, rolnicza, leśna. W działalności usługowej szczegółowo uwzględniona jest turystyka, trans-
port i rozwój nowoczesnych technologii.  

Jednym z priorytetów rozwoju całego obszaru jest rozwój turystyki. W województwach Polski Zachod-
niej znajdują się obszary o cennych walorach turystycznych: wybrzeże morskie, pojezierza, obszary gór-
skie oraz obszary z cennymi dziedzictwem kulturowym (w tym głównie duże miasta i liczne małe mia-
steczka). Turystyka związana z wypoczynkiem jest oparciem dla rozwoju obszarów, które często nie mają 
znaczących podstaw rozwoju (obszary pojezierne, obszary nadmorskie, obszary górskie). W obszarach 
metropolitalnych przewiduje i wspiera się rozwój turystyki biznesowej. 

Rozwój gospodarczy związany z nowoczesnymi technologiami wspierany jest we wszystkich wojewódz-
twach. Różnicującym jest oparcie tego rozwoju na parkach przemysłowych (najbardziej widoczne w wo-
jewództwie zachodniopomorskim) bądź też rozwoju sfery usług (najbardziej widoczne w stolicach woje-
wództw dolnośląskiego i wielkopolskiego).  

Rozwój transportu skupia się na rozwoju powiązań transportowych oraz zapewnieniu możliwości budowy 
centrów logistycznych i rozwoju transportu intermodalnego. Skoncentrowany jest on w pobliżu wielkich 
miast, w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków transportowych. Z transportem związana jest także szansa 
rozwoju gospodarczego całego obszaru, polegająca na wykorzystaniu przewag konkurencyjnych, wynika-
jących z transportu morskiego (porty ujścia Odry) i jego powiązań z całym zapleczem w obrębie obszaru 
oddziaływania. Do pełnego wykorzystania tych przewag konieczne jest zapewnienie odpowiedniej klasy 
żeglowności Odry oraz odpowiednich połączeń transportowych drogowych i kolejowych. Propozycję 
takie zawierają plany zagospodarowania przestrzennego województw zachodniopomorskiego i opolskie-
go. 

W ocenie priorytetów rozwoju gospodarczego należy wziąć pod uwagę także przewidywaną dynamikę 
jego zmian. Różna jest sytuacja gospodarcza poszczególnych województw, z czego wynikają też różne 
przewidywania odnośnie przyszłości. Najlepszą sytuację gospodarczą mają Poznań i Wrocław. Gorzej 
przedstawia się sytuacja gospodarcza województwa opolskiego, następnie lubuskiego i zachodniopomor-
skiego.  
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5.4. Obszary problemowe województw 
Sposób podejścia do tematyki obszarów problemowych w poszczególnych województwa jest zróżnico-
wany. Generalnie są to obszary różniące się od pozostałych jakąś specyficzną cechą lub ich zespołem. 
Najczęściej obszary problemowe obejmują tereny o wysokim stopniu rozwoju i koncentracji konfliktów 
przestrzennych związanych z nakładaniem się różnych funkcji oraz obszary słabe strukturalnie, wymaga-
jące podjęcia działań w celu przezwyciężenia negatywnych tendencji. Przyczynami wydzielenia obsza-
rów problemowych mogą być: sytuacja demograficzna, społeczno-gospodarcza, stan lub przewidywane 
zmiany w zakresie infrastruktury technicznej. 

Województwo zachodniopomorskie 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wymienia trzy typy obsza-
rów problemowych: ludnościowe, aglomeracyjne oraz infrastrukturalne. Ludnościowe obszary proble-
mowe to tereny, z których następuje odpływ mieszkańców. Obszary te znajdują się w centralnej 
i wschodniej części województwa w powiatach: szczecineckim, białogardzkim, świdwińskim i drawskim 
oraz obejmują – w innych powiatach – gminy: Wolin, Gryfice, Sławno, Dobra, Radowo Małe, Dobrzany, 
Suchań, Przelewice, Lipiany, Krzęcin i Drawno. Ich wyznaczenie związane jest z kombinacją wysokich 
wskaźników bezrobocia (powyżej 12,5-15%) oraz zmniejszenia się liczby ludności (powyżej 3-4,5%).  

W województwie zachodniopomorskim są dwa aglomeracyjne obszary problemowe: Szczecin i Koszalin 
wraz z Kołobrzegiem. Podstawą ich wyznaczenia są narastające konflikty przestrzenne, spowodowane 
przenoszeniem się ludności miejskiej na tereny podmiejskie. Problemy ich rozwoju są związane z trans-
portem i komunikacją, dostępnością do infrastruktury technicznej i społecznej.  

Infrastrukturalne obszary problemowe dotyczą gospodarki wodnej (zlewnia jeziora Miedwie na rzece 
Płoni oraz polska część wyspy Uznam), elektroenergetyki i gazownictwa (północno-zachodnia część 
województwa).  

Województwo lubuskie 
W projekcie planu najważniejszym obszarem problemowym jest teren potencjalnej eksploatacji złóż wę-
gla brunatnego w okolicy Gubina. Szczególnie skomplikowana jest tu sytuacja w zakresie stosunków 
wodnych, w tym aspektów transgranicznych. Obszar ten został wskazany w Polityce Energetycznej Pol-
ski do roku 2030 jako złoże przeznaczone do ewentualnej eksploatacji. 

Pozostałe obszary problemowe to:  

− obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,  

− tereny przewidywane pod znaczne inwestycje przemysłowe, drogowe, kolejowe, energetyczne, 

− obszary o wzmożonym rozwoju społeczno-ekonomicznym, w tym obszar Lubuskiego Trójmiasta, 

− obszar Nadodrza związany z zaniedbaną międzynarodową drogą wodną, ograniczoną dostępno-
ścią na skutek braku mostów, 

− obrzeża Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, na których występuje suburbanizacja, 

− tereny w rejonie potencjalnych węzłów intermodalnych: Świebodzina i Rzepina, 

− tereny zdegradowane byłych baz wojskowych. 

W projekcie planu przewiduje się stymulowanie ich rozwoju przez uznanie pogranicza polsko-
niemieckiego jako wymagającego strategicznej interwencji w celu wzmocnienia spójności terytorialnej, 
przyjęcie programu aktywizacji obszarów wiejskich i obszarów bezrobocia strukturalnego oraz opraco-
wanie strategii rozwoju Polski Zachodniej 2020, stanowiącej podstawę do opracowania programu opera-
cyjnego.  
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Województwo wielkopolskie 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wyznaczono trzy obszary 
problemowe: wschodni, centralny i południowy. 

Wschodni obszar problemowy charakteryzuje się konfliktami wywołanymi powierzchniową eksploatacją 
węgla brunatnego oraz produkcją energii elektrycznej. Obszar ten ma jednak także wysokie walory rekre-
acyjne. Obejmuje powiat koniński oraz gminy powiatów: tureckiego, kolskiego i słupeckiego. Doszło tu 
do znaczących przeobrażeń środowiska, związanych z eksploatacją węgla brunatnego. Objawia się to 
powstaniem sztucznych pagórków o wysokości kilkudziesięciu metrów i zagłębień do 75 m, ale przede 
wszystkim zmianą stosunków wodnych. W długoletniej perspektywie nastąpi wyczerpanie się złóż su-
rowca, do czego region powinien się wcześniej przygotować, przekształcając z gospodarki opartej na 
energetyce i górnictwie w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju w oparciu o sektor usługowy. 

Centralny obszar problemowy obejmuje Poznań i gminy leżące w jego obszarze funkcjonalnym. Wystę-
puje tu wpływ intensywnego rozwoju urbanistycznego na środowisko przyrodnicze (w szczególności 
cenne jak np. Wielkopolski Park Narodowy), konflikty między funkcjami mieszkaniową a przemysłową 
i komunikacyjną. Dla tego obszaru przewidziane jest stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Południowy obszar problemowy związany jest z wysokim zanieczyszczeniem środowiska przez rolnictwo 
– wysokie stężenia związków azotu pochodzenia rolniczego w wodach powierzchniowych i podziem-
nych. Obejmuje zlewnie rzek: Pogona, Dąbrówka, Orla, Rozdrażew, Zduny i Rów Polski. W ramach 
programu działań gospodarki wodnej planuje się ograniczyć emisję zanieczyszczeń na tych obszarach.  

Województwo dolnośląskie 
Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wskazuje pięć 
obszarów problemowych:  

− wrocławski obszar funkcjonalny (metropolitalny),  

− Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy,  

− dolinę Odry,  

− obszar sudecki,  

− pogranicze polsko-czeskie i polsko-niemieckie. 

Wrocławski obszar funkcjonalny ulega procesom metropolizacji i suburbanizacji. Strefa bezpośrednich 
wpływów Wrocławia obejmuje powiaty: średzki, wołowski, trzebnicki, oleśnicki, strzeliński i wrocławski 
i rozszerza się. Do najważniejszych wyzwań rozwoju na tym obszarze należą: wzmożona presja inwesty-
cyjna, związana głównie z suburbanizacją, oraz problem dostępności ośrodka rdzeniowego. W regionie 
wzrasta w znaczący sposób zużycie wody, zapotrzebowanie na energię i paliwa oraz zanieczyszczenie 
środowiska. 

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy leży na terenie eksploatacji rud miedzi i srebra. Stanowi on swo-
istą przeciwwagę dla obszaru wrocławskiego. Jego dotychczasowy rozwój jest zagrożony przez perspek-
tywiczne wyczerpywanie się złóż. Ewentualne podjęcie eksploatacji złóż węgla brunatnego w rejonie 
Legnicy wymagać będzie dogłębnej analizy korzyści i kosztów i określenia kierunków restrukturyzacji 
tego obszaru. 

Dolina Odry jest korytarzem ekologicznym, a także ważnym, ale zaniedbanym korytarzem transporto-
wym. Jest to także obszar zagrożony występowaniem powodzi. Potrzeby żeglugi, ochrony powodziowej 
stoją tutaj często w sprzeczności z potrzebami ochrony ekosystemów w dolinie rzeki. 

Problemy rozwoju obszaru sudeckiego, w tym pogranicza polsko-czeskiego wynikają z górzystego cha-
rakteru tego regionu. Szanse rozwoju związane są z turystyką.  

Obszar pogranicza polsko-czesko-niemieckiego charakteryzują podobne problemy rozwoju jak obszaru 
sudeckiego. Szczególnie problematyczne dla jego rozwoju jest wyczerpywanie się złóż węgla brunatnego 
w Zagłębiu Turoszowskim. Obszar ten będzie wymagał restrukturyzacji. 
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Województwo opolskie 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego zaznacza całą Opolszczyznę jako ob-
szar problemowy w sferze demograficznej ze względu na depopulację. Oprócz tego wydzielono obszary 
problemowe o znaczeniu ponadregionalnym: dolinę Odry oraz obszary górskie i podgórskie Sudetów. 
Obszarami problemowymi o znaczeniu regionalnym są: aglomeracja opolska, obszar brzesko-
grodkowski, kędzierzyńsko-strzelecki, północny, południowy. 

W obszarze problemowym doliny Odry nakładają się konflikty obejmujące zagrożenie powodziowe, te-
reny silnie zurbanizowane, ochronę przyrody oraz eksploatację surowców mineralnych i bogatą, perspek-
tywiczną bazą surowcową.  

Obszar problemowy Sudetów został podzielony na część wschodnią i zachodnią. Jest to obszar o słabej 
dostępności transgranicznej, presji urbanistycznej i turystycznej na terenach o wysokich walorach przy-
rodniczych i krajobrazowych oraz problemach infrastrukturalnych.  

Głównym problemem rozwojowym aglomeracji opolskiej jest niedostatek funkcji metropolitalnych. Ob-
szar ten charakteryzuje się także wysoką koncentracją zagrożeń środowiska, występowaniem terenów 
o obniżonej jakości, konfliktów przestrzennych związanych z suburbanizacją, monofunkcyjnością miast: 
Krapkowic, Zdzieszowic, Ozimka oraz występowaniem barier komunikacyjnych (mała liczba mostów na 
Odrze, powiązań z autostradą A4). 

Kędzierzyńsko-strzelecki obszar problemowy charakteryzuje się obniżoną jakością środowiska oraz po-
trzebą zagospodarowania okolic węzłów autostrady A4.  

Brzesko-grodkowski obszar problemowy oraz północny obszar problemowy związane są z dominacją 
monofunkcyjnego rolnictwa.  

Podobny charakter ma południowy obszar problemowy, przy czym do jego uwarunkowań należy zaliczyć 
także konflikty przestrzenne związane z rozwojem turystyki.  

Obszary problemowe – podsumowanie 
Pierwszym wspólnym typem obszarów problemowych są ludnościowe obszary problemowe. W woje-
wództwie zachodniopomorskim jako takie zostały wyznaczone centralne obszary województwa. W wo-
jewództwie lubuskim obszarami takimi są obszary popegeerowskie (obszary o takich samych właściwo-
ściach zostały wyznaczone w województwie zachodniopomorskim). W województwie dolnośląskim cha-
rakter ludnościowego obszaru problemowego mają obszary górskie i podgórskie Sudetów. W planie wo-
jewództwa opolskiego całe województwo uznano za obszar problemowy – depopulacyjny. Taka diagnoza 
wydaje się być słuszna również dla całego obszaru Polski Zachodniej (może z wyjątkiem obszarów pod-
miejskich wielkich miast) ze względu na zmiany demograficzne, jednak utrudnia różnicowanie polityki 
ludnościowej na całym obszarze. Plan województwa wielkopolskiego nie wydziela ludnościowych obsza-
rów problemowych. 

Kolejnym typem obszarów problemowych są infrastrukturalne obszary problemowe. W województwie 
zachodniopomorskim są to obszary związane z gospodarką wodną, elektroenergetyką i gazownictwem. 
W województwie lubuskim takim obszarem jest obszar bezpośredniego oddziaływania przewidywanej 
eksploatacji węgla brunatnego ze złoża Gubin. W województwie wielkopolskim podobnym obszarem jest 
Zagłębie Konińskie. Obszary te oraz Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy w województwie dolnoślą-
skim są także obszarami problemowymi ze względu na konieczność ochrony środowiska przyrodniczego. 
W województwie opolskim występuje nakładanie się różnych obszarów problemowych, także w zakresie 
infrastruktury technicznej.  

Kolejnymi, powiązanym częściowo z infrastrukturalnymi obszarami problemowymi, są przyrodnicze 
obszary problemowe. Jako takie obszary rozumiano obszary degradacji środowiska przyrodniczego 
i konfliktów przestrzennych (także potencjalnych) związanych z wykorzystaniem środowiska. W woje-
wództwie zachodniopomorskim plan nie wskazuje takich obszarów. W województwie wielkopolskim 
oprócz Wschodniego Obszaru Problemowego występuje także Południowy Obszar Problemowy, gdzie 
zaznacza się degradacja środowiska przyrodniczego na skutek stosowania zaawansowanej agrotechniki. 
W województwie dolnośląskim obszarami problemowymi, związanymi ze stanem środowiska przyrodni-
czego i możliwościami jego znacznych zmian są LGOM oraz dolina Odry. Województwo opolskie jako 
tego typu obszary wymienia tereny z funkcjami przyrodniczymi i eksploatowanymi surowcami mineral-
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nymi oraz bogatą i perspektywiczną bazą surowcową. W kędzierzyńsko-strzeleckim obszarze problemo-
wym występuje obniżona jakość środowiska. 

Ostatnią grupą obszarów problemowych są aglomeracyjne obszary problemowe. Plan województwa za-
chodniopomorskiego wydziela dwa aglomeracyjne obszary problemowe: szczeciński i koszalińsko-
kołobrzeski. W województwie wielkopolskim jest nim Centralny Obszar Problemowy, a w dolnośląskim 
wrocławski obszar funkcjonalny. W województwie lubuskim nie ma wskazanego takiego obszaru, ale 
Zielona Góra i Gorzów Wlkp. wskazywane są jako motory rozwoju województwa, co oprócz korzyści 
powoduje też problemy przestrzenne. Plan województwa opolskiego wskazuje opolski obszar aglomera-
cyjny, będący także obszarem problemowym. 

5.5. Priorytety rozwoju infrastruktury 
Wśród infrastruktury analizowano priorytety rozwoju sieci drogowej, kolejowej, transportu lotniczego 
i dróg śródlądowych oraz priorytety rozwoju infrastruktury technicznej: systemu elektroenergetycznego, 
sieci gazociągów i innych specyficznych dla danego województwa systemów technicznych. Priorytety te 
wynikają w znacznej mierze z ustaleń dokumentów nadrzędnych względem planów województw. Plany 
mogą jednak rekomendować niektóre inwestycje do dokumentów wyższej rangi i z tej możliwości woje-
wództwa korzystają. 

Województwo zachodniopomorskie 
Najważniejszym priorytetem rozwoju województwa w zakresie infrastruktury transportowej jest rozwój 
i integracja sieci transportowej w Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym. W korytarzu mieści 
się transport drogowy (droga S3), kolejowym (linie kolejowe Szczecin - Zielona Góra, Szczecin - Po-
znań), Odrzańska Droga Wodna (międzynarodowa droga wodna E30), która ma uzyskać IV-V klasę że-
glowności oraz punktowe elementy infrastruktury takie jak porty morskie i śródlądowe, centra logistycz-
ne, węzły drogowe i kolejowe: Świnoujście, Szczecin, Gorzów Wlkp., Kostrzyn n. Odrą, Nowa Sól, Le-
gnica, Wrocław. Po wejściu Polski do układu z Schengen zmieniło się znaczenie przejść granicznych, 
ponieważ zewnętrzna granica UE została przesunięta na wschodnią granicę RP.  

Kolejnym priorytetem rozwoju sieci transportowej województwa jest droga ekspresowa S6. Łączy ona 
Szczecin z Koszalinem, a także z Trójmiastem. Równorzędne znaczenie mają projektowane drogi ekspre-
sowe S10 (Szczecin - Piła - Bydgoszcz) oraz S11 (Kołobrzeg - Koszalin - Piła - Poznań).  

Oprócz wymienionych priorytetów drogowych planowana jest budowa zachodniego drogowego obejścia 
Szczecina w standardzie drogi ekspresowej z mostem wysokowodnym lub tunelem przez Odrę. Prioryte-
tem jest także zapewnienie stałego połączenia lądowego (tunel pod Świną) Świnoujścia z wyspą Wolin. 

Priorytety rozwoju sieci kolejowej w województwie obejmują utrzymanie jak najlepsze skomunikowanie 
tym środkiem transportu z centrum kraju i wysokie standardy połączeń z najbliższymi ośrodkami metro-
politalnymi. Najważniejsze linie kolejowe województwa to połączenia: Szczecin - Stargard Szczeciński - 
Krzyż - Poznań, Stargard Szczeciński - Koszalin - Trójmiasto oraz Szczecin - Kostrzyn nad Odrą - Wro-
cław. Usprawnienia wymaga komunikacja z Berlinem. Postulatem planu jest włączenie Szczecina do 
sieci Kolei Dużych Prędkości. 

W planie województwa priorytetem jest także zapewnienie szybkiego dojazdu koleją do portu lotniczego 
Szczecin-Goleniów. Port ma być rozwijany w oparciu o współpracę z portem lotniczym BBI w Berlinie. 
Oprócz rozwoju lotniska w Goleniowie planowany jest rozwój lotniska w Zegrzu Pomorskim.  

Specyficznym typem transportu, występującym wyłącznie w województwie zachodniopomorskim, jest 
transport morski, z wyróżniającą się w skali kraju transbałtycką żeglugą promową. Porty w Szczecinie 
i Świnoujściu wymagają wsparcia w zakresie ich rozbudowy, rozwoju oraz połączeń lądowych.  

Priorytety rozwoju województwa w zakresie infrastruktury obejmują także rozbudowę i modernizację 
sieci elektroenergetycznych, zwiększającą bezpieczeństwo energetyczne (głównie aglomeracji szczeciń-
skiej) oraz umożliwiającą przyłączenie elektrowni wiatrowych. Plan zakłada możliwość lokalizacji elek-
trowni jądrowej nad jeziorem Kopań lub pod Gryfinem. System gazociągów w województwie zostanie 
rozbudowany wraz z przyłączeniem terminalu LNG. 

W zakresie gospodarki odpadami priorytetem jest budowa spalarni odpadów w Szczecinie. 
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Województwo lubuskie 
Priorytetem rozwoju województwa w zakresie infrastruktury drogowej jest dokończenie budowy odcinka 
autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl - Poznań oraz budowa drogi ekspresowej S3 w Środkowoeuro-
pejskim Koryatzru Transportowym na odcinku Gorzów Wlkp. - Zielona Góra - Nowa Sól - Legnica.  

Jako najważniejsza linia kolejowa w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa lubuskiego została wskazana magistrala kolejowa E20 Berlin - Warszawa. Ma ona charakter 
tranzytowy dla województwa. Drugą priorytetową linią kolejową jest magistrala CE59 Szczecin - Rzepin 
- Zielona Góra - Głogów - Wrocław. W projekcie zmiany planu zapisano konieczność jej modernizacji. 
W zakresie planowanych Kolei Dużych Prędkości, w tym przewidywanego połączenia Poznań-Berlin, 
sugeruje się przebieg linii ze stacją w Zielonej Górze.  

W projekcie podkreślono znaczenie realizacji Programu dla Odry 2006.  

Powiązania lotnicze województwa zapewnia lotnisko w Babimoście, wzrasta także znaczenie portów 
lotniczych Berlina.  

W zakresie rozwoju systemu energetycznego najważniejsze dla województwa jest podjęcie decyzji odno-
śnie ewentualnej eksploatacji złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina i Brodów oraz budowy elektrowni 
węglowej o mocy 3000 MW. W przypadku podjęcia decyzji o lokalizacji tej elektrowni postuluje się 
także budowę drogi klasy G Kostrzyn - Słubice - Gubin.  

Województwo wielkopolskie 
Priorytetami województwa wielkopolskiego w zakresie infrastruktury drogowej jest dokończenie budowy 
autostrady A2, budowa drogi ekspresowej S5 relacji Grudziądz - Bydgoszcz – Poznań - Leszno - Wro-
cław, budowa drogi ekspresowej S8 Wrocław - Kępno - Sieradz, budowa S11 Kołobrzeg - Koszalin - Piła 
- Poznań - Ostrów Wlkp. - Tarnowskie Góry oraz drogi S10 Szczecin - Piła - Bydgoszcz. Droga ekspre-
sowa S11 stanowi, oprócz autostrady A2, kręgosłup osadniczy Wielkopolski. Przewiduje się także budo-
wę dwóch zewnętrznych pierścieni drogowych Poznania (bliskiego i dalekiego zasięgu). 

W dziedzinie komunikacji kolejowej planuje się rozwój powiązań międzyregionalnych, w tym podniesie-
nie standardu technicznego i znaczenia trasy Szczecin - Poznań - Wrocław (powyżej 160 km/h dla pocią-
gów pasażerskich). Połączenie Berlin - Poznań - Warszawa jest wskazane do osiągnięcia prędkości po-
wyżej 160 km/h dla pociągów pasażerskich. Postulowane jest także włączenie do sieci powiązań krajo-
wych linii Poznań - Piła - Szczecinek. Przewiduje się budowę Kolei Dużych Prędkości na odcinku Po-
znań/Wrocław - Łódź - Warszawa oraz Poznań - Berlin. 

Plan zakłada modernizację poznańskiego węzła kolejowego oraz budowę połączenia kolejowego do portu 
lotniczego Poznań Ławica. Lotnisko to pozostanie najważniejszym portem lotniczym Wielkopolski, jed-
nak do 2020 roku powinno być zakończone poszukiwanie lokalizacji nowego lotniska pasażerskiego.  

W zakresie transportu wodnego śródlądowego przewiduje się wzrost znaczenia i powstanie międzynaro-
dowej drogi wodnej E70 na Noteci. Przewiduje się także powstanie wykorzystywanej do celów tury-
stycznych trasy wodnej śródlądowej tzw. wielkiej pętli Wielkopolski.  

W zakresie rozwoju sieci elektroenergetycznych przewidziana jest w Wielkopolsce przebudowa istnieją-
cego układu linii energetycznych. Wynika to z przebiegu głównych korytarzy sieci przesyłowych przez 
obszar województwa. Zmiany mają na celu stworzenie pierścienia linii 400 kV, budowę połączenia trans-
granicznego z Niemcami oraz wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowej, dla której przewidziano loka-
lizację w Klempiczu nad Wartą. Również rozszerzenie działalności energetyki odnawialnej, w tym 
w szczególności wiatrowej, wymagać będzie odpowiedniej przebudowy sieci.  

W zakresie sieci gazowej najważniejszy jest gazociąg Jamał. Plan przewiduje budowę dużej liczby no-
wych gazociągów i podziemnych magazynów gazu w Strykowie (gm. Stęszew) i Bonikowie (gm. Ko-
ścian). Przewiduje się eksploatację istniejących złóż gazu ziemnego na terenie Wielkopolski.  

W zakresie gospodarki odpadami przewiduje się powstanie spalarni odpadów w Poznaniu i Koninie.  
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Województwo dolnośląskie 
Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego ustala zasady 
w zakresie kształtowania sieci transportowej i infrastruktury technicznej. Pierwszą zasadą jest kształto-
wanie spójnego przestrzennie systemu zewnętrznych powiązań drogowych. Oznacza to budowę i rozbu-
dowę autostrad A4 (Wrocław - Krzywa), A8 (autostradowa obwodnica Wrocławia), A18 (Olszyna - Gol-
nice) oraz dróg ekspresowych: S3, S5 i S8 (w kierunku Łodzi). Kolejnymi priorytetami są: kształtowanie 
spójnego systemu powiązań transportowych wewnątrz obszarów rozwoju i pomiędzy nimi oraz podwyż-
szanie parametrów użytkowych sieci drogowej.  

Priorytety rozwoju województwa związane z transportem kolejowym obejmują kształtowanie spójnego 
systemu zewnętrznych i wewnętrznych kolejowych powiązań transportowych oraz podwyższanie para-
metrów użytkowych sieci kolejowej. Szlakami wymagającymi dużego wsparcia są magistrale: E30 (Zgo-
rzelec - Wrocław - Katowice), E59 (Poznań - Wrocław - Chałupki), CE59 (Zielona Góra - Wrocław - 
Opole), C59/2 (Wrocław - Międzylesie) oraz linia kolejowa nr 274 (Wrocław - Jelenia Góra - Zgorzelec). 
Przewiduje się także wprowadzenie do Wrocławia Kolei Dużych Prędkości.  

Przewiduje się wzmacnianie transportu lotniczego przez rozwój lotniska Wrocław Strachowice, a także 
rozwój lotnisk o znaczeniu lokalnym w Jeleniej Górze i Lubinie.  

Projekt zakłada poprawę żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz wzrost konkurencyjności żeglugi 
śródlądowej. Osiągnięte ma to być przez dokończenie stopnia wodnego w Malczycach, modernizację 
stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, budowę zbiornika retencyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz 
przebudowę mostów na Odrze do IV klasy. Celem ma być osiągnięcie III klasy żeglowności na całej dłu-
gości Odry.  

Na obszarze województwa przewiduje się modernizację i przebudowę sieci gazowej; m.in. rozbudowany 
zostanie podziemny magazyn gazu Wierzchowice. W zakresie sieci elektroenergetycznej przewiduję się 
budowę i rozbudowę linii 400 kV. Plan zakłada także powstanie elektrowni szczytowo-pompowej Młoty.  

Województwo opolskie 
Priorytetem rozwoju województwa opolskiego w zakresie transportu jest zwiększenie dostępności komu-
nikacyjnej województwa i jego strategicznych obszarów oraz poprawa funkcjonowania tych systemów. 
Nie mniej ważnym aspektem jest rozwój ekologicznych i efektywnych form transportu: szynowego 
i zbiorowego. Wśród głównych kierunków wymienia się rozwój infrastruktury komunikacyjnej o znacze-
niu międzynarodowym, krajowym i regionalnym oraz rozwój transportu zbiorowego i systemów inter-
modalnych. Planuje się lepsze powiązanie Opola z autostradą A4, przebudowę drogi krajowej nr 11 do 
parametrów drogi ekspresowej oraz budowę drogi ekspresowej S46 (Opole - Częstochowa). Na kierunku 
północ-południe planuje się przede wszystkim przebudowę drogi krajowej nr 45 oraz sprawne powiązanie 
dróg wojewódzkich nr 401, 423 i 426 z węzłami autostrady A4. Dla sieci drogowej województwa priory-
tetowe znaczenie ma III Paneuropejski Korytarz Transportowy, w ramach którego przebiega autostrada 
A4.  

Wśród priorytetów rozwoju sieci kolejowej plan województwa opolskiego wymienia linie objęte umową 
AGC: nr 132 (Bytom - Wrocław), nr 136 (Opole Groszowice - Kędzierzyn - Koźle), nr 137 (Katowice - 
Legnica), nr 151 (Kędzierzyn-Koźle - Chałupki), oraz AGTC: nr 132 (Bytom - Wrocław) i nr 277 (Opole 
- Jelcz - Wrocław). Jako podstawowy problem funkcjonowania sieci kolejowej w województwie wymie-
niony jest brak dobrego połączenia kolejowego z Warszawą. Planowane jest także usprawnienie połącze-
nia kolejowego z Poznaniem.  

W zakresie transportu lotniczego planowane jest utworzenie regionalnego lotniska w Kamieniu Śląskim.  

Odnośnie funkcjonowania transportu wodnego planowane jest podniesienie żeglowności rzeki Odry z III 
do IV klasy. Wymagać to będzie szeregu inwestycji, w tym w większości przebudowy śluz i mostów. 
Przewidziana jest także budowa kanału Odra-Dunaj w trzech wariantach: rzecznym, kanałowym, miesza-
nym rzeczno-kanałowym. 

W zakresie elektroenergetyki przewiduje się budowę dwóch kolejnych bloków energetycznych w elek-
trowni Opole (do 2160 MW), rozbudowę i przebudowę sieci wysokich napięć 400kV.  
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Plan zakłada budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Odolanów - Tworóg. Plan posiada dość szczegóło-
we ustalenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.  

Priorytety rozwoju infrastruktury – podsumowanie 
W zakresie infrastruktury drogowej priorytety województw są silnie zróżnicowane. Priorytetami rozwoju 
infrastruktury drogowej w województwie zachodniopomorskim są: droga ekspresowa S3, wchodząca 
w skład Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65, oraz S6, łącząca Szczecin 
z Koszalinem. Droga S3 jest najważniejsza również dla województwa lubuskiego. Mniej ważnym priory-
tetem dla rozwoju tego województwa jest autostrada A2, która ma charakter tranzytowy. Z kolei droga ta 
stanowi podstawę rozwoju województwa wielkopolskiego. Kolejnymi ważnymi osiami rozwoju tego 
województwa są S11, stanowiąca oś osadniczą całego województwa i S5, łącząca Poznań z Wrocławiem 
i Bydgoszczą, dalej z Trójmiastem. Droga S11, będąca ważną dla rozwoju województwa wielkopolskie-
go, nie jest jednak priorytetową w takim samym stopniu dla województwa zachodniopomorskiego. 
W województwie dolnośląskim głównymi osiami komunikacyjnymi są: A4, następnie drogi S8 oraz S5. 
Droga S3 ma tu mniejszą rangę niz w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Autostrada A4 
jest także podstawą rozwoju województwa opolskiego. Dla rozwoju tego województwa priorytetowa jest 
także droga nr 46, która nie ma większego znaczenia w województwie dolnośląskim. 

Rozwój sieci infrastruktury kolejowej w województwach Polski Zachodniej jest oparty o linie magistral-
ne, łączące najważniejsze ośrodki całego obszaru, oraz o powiązania z podobnymi miastami na obszarach 
sąsiednich. Priorytetowe miejsce zajmuje modernizacja międzynarodowych linii kolejowych E59 i CE59 
oraz E20 i E30. Planuje się podniesienie klasy tych linii do prędkości odpowiednio 120-160-200 km/h. 
Ważne miejsce w rozwoju sieci kolejowych będzie mieć Kolej Dużych Prędkości. Włączone są w nią 
województwo wielkopolskie i dolnośląskie. Doprecyzowania wymaga dalszy przebieg linii KDP (w kie-
runku Berlina) oraz włączenie pozostałych województw w tę sieć. Brakującym elementem połączenia 
kolejowego północ-południe jest połączenie Poznań - Szczecinek - wybrzeże Bałtyku, wskazywane jako 
priorytetowe w planie województwa wielkopolskiego. Oprócz tych działań każde województwo planuje 
przywracać i rozbudowywać istniejące połączenia lokalne.  

Przewidywana jest znaczna przebudowa sieci elektroenergetycznych na obszarze Polski Zachodniej. 
Wpłyną na nią: prawdopodobna lokalizacja jednej elektrowni jądrowej na obszarze województw wielko-
polskiego (Klempicz) lub zachodniopomorskiego (jezioro Kopań), a także ewentualna budowa elektrowni 
opartej na węglu brunatnym w województwie lubuskim (Gubin) lub dolnośląskim (Legnica) oraz przebu-
dowa układu zasilania w energię elektryczną największych aglomeracji (budowa pierścieni sieci wyso-
kich napięć). Przewidywana jest także rozbudowa elektrowni Opole do pełnej projektowanej mocy. 
W żadnym z planów nie zostały wskazane relacje tych inwestycji względem siebie. Nie zostały także 
w planach województw dolnośląskiego i lubuskiego określone wzajemne relacje pomiędzy eksploatacją 
złóż węgla w Gubinie i Legnicy – inwestycje te mogą się wspierać lub wzajemnie wykluczać.  

Przewidywana jest w przyszłości przebudowa systemu gazowniczego Polski Zachodniej. Sztandarowym 
punktem tej przebudowy jest terminal LNG w Świnoujściu. Plany województw są w tym zakresie spójne. 
Oprócz tego planuje się dalsze pozyskiwanie krajowego gazu ziemnego oraz funkcjonowanie gazociągu 
Jamał i ropociągu PERN Przyjaźń. Planowana jest także budowa rurociągu paliwowego Ostrów Wlkp. - 
Wrocław. 

Każde województwo wskazuje port lotniczy, będący podstawą rozwoju transportu lotniczego w woje-
wództwie. Plan województwa opolskiego wskazuje lotnisko w Kamieniu Śląskim, które jednak jest obec-
nie dopiero potencjalnym lotniskiem komunikacyjnym, a plan województwa zachodniopomorskiego – 
Zegrze Pomorskie. Utrzymanie portu lotniczego w Babimoście jest utrudnione ze względu na konkuren-
cję Poznania (lotnisko położone prawie w połowie drogi między Zieloną Górą a Poznaniem) oraz Gole-
niowa (lepsza obsługa północnych obszarów województwa). Plan województwa wielkopolskiego wymie-
nia poszukiwanie nowej lokalizacji portu lotniczego dla Poznania po 2020 roku. 

Postulatem, skierowanym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomor-
skiego do innych województw, jest uwzględnienie przy rozbudowie infrastruktury transportowej poprawy 
dostępności do portów w Szczecinie i Świnoujściu. 

Wymienionym we wszystkich planach priorytetem jest rozwój transportu wodnego śródlądowego. Prze-
widywana jest eksploatacja dwóch dróg wodnych: Odry oraz Warty i Noteci. Plan zagospodarowania 
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przestrzennego województwa zachodniopomorskiego zakłada modernizację drogi wodnej Odry do klasy 
IV-V. Projekt planu województwa lubuskiego wskazuje także na konieczność osiągnięcia IV klasy że-
glowności, jednak również na trudność w realizacji tego założenia (na obszarze województwa lubuskiego 
Odra osiąga II klasę żeglowności). Projekt planu województwa dolnośląskiego zakłada modernizację 
Odry do III klasy na całym jej odcinku, natomiast plan województwa opolskiego zakłada osiągnięcie 
IV klasy wodnej i możliwość kursowania statków z Opola do kanału Odra-Sprewa. Wszystkie plany za-
kładają budowę w przyszłości kanału Odra-Dunaj.  

5.6. Priorytety rozwoju związane z rozwojem zrównoważonym i poprawą jakości 
środowiska przyrodniczego, w tym z funkcjonowaniem obszarów przyrodniczych 

Ważnym aspektem funkcjonowania województw i planowania ich rozwoju jest dbałość o wysoką jakość 
środowiska przyrodniczego. Uwarunkowaniami planistycznymi w tym zakresie jest funkcjonujący system 
ochrony przyrody oraz stan środowiska przyrodniczego, który warunkuje działania ochronne. W analizie 
skupiono się na wyznaczonych przez województwa strefach czy obszarach o specyficznych walorach 
środowiska przyrodniczego. Wskazano także planowane lub postulowane nowe obszary przyrodnicze, 
które zostały wymienione w planach.  

Województwo zachodniopomorskie 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wyróżniono siedem 
jednostek krajobrazowych: strefę brzegową Bałtyku, nadmorski pas wysoczyznowy, środkowopomorski 
obszar wysoczyznowy, pomorski obszar moren czołowych, obszar równin sandrowych, obszar równin 
aluwialnych i pradolin oraz obszar równin zastoiskowych. Przewiduje się w nich działania związane 
z ochroną odmienności typów krajobrazów. Jest to szczególnie ważne na obszarach o silnej presji urbani-
zacyjnej. W związku ze specyficznym typem zagrożeń występuje konieczność ochrony brzegów mor-
skich. W zakresie ochrony zasobów wodnych ważnym działaniem jest ochrona zlewni jeziora Miedwie. 
Plan przewiduje utworzenie dwóch nowych parków krajobrazowych: Widuchowskie Buczyny i Krzywiń-
skie Łęgowiska oraz Koszaliński Park Krajobrazowy. Przewiduje się powstanie 28 obszarów chronionego 
krajobrazu oraz 30 nowych form ochrony krajobrazu – obszarów kulturowo-krajobrazowych. 

Województwo lubuskie 
Główną cechą środowiska przyrodniczego jest jego wysoka lesistość osiągająca 48,2% powierzchni. Spe-
cyficznymi i bardzo ważnymi obszarami przyrodniczymi są Bory Dolnośląskie oraz ujście Warty do Od-
ry. Na przestrzenną strukturę środowiska przyrodniczego wpływ mają przepływające przez województwo 
rzeki: Odra oraz Warta z Notecią. Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
lubuskiego podkreśla, że obszary Natura 2000 nie są obszarami chronionymi, lecz obszarami gdzie 
szczególnej ochronie podlegają znajdujące się tam siedliska przyrodnicze oraz siedliska określonych ga-
tunków. 

Województwo wielkopolskie 
Podstawę funkcjonowania systemu ochrony środowiska przyrodniczego stanowią osie hydrograficzne: 
zlewnia Warty z Notecią, zlewnie Widawy, Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy. Na obszarze Wielko-
polski znajdują się 2 parki narodowe: Wielkopolski Park Narodowy oraz Drawieński Park Narodowy. 
Przewiduje się objęcie planem ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz utworzenie sied-
miu rezerwatów. Planuje się także powiększenie obszaru Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazo-
wego i Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Problemem funkcjonowania obszarów przyrodniczych 
w Wielkopolsce jest to, że nie tworzą one zwartej, wzajemnie się uzupełniającej sieci ekologicznej. Stwo-
rzenie takiej sieci jest jednym z ważniejszych celów wskazanych w planie. 

Województwo dolnośląskie 
W projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego wydzielono 
dwie strefy. Pierwsza wymaga zintegrowanej ochrony walorów środowiska przyrodniczego, kulturowego 
i krajobrazu. W jej skład wchodzą obszary najwyższej ochrony: parki narodowe, rezerwaty przyrody. 
Pozostały obszar województwa został objęty drugą strefą, w której zakłada się równoważenie rozwoju 
i ochrony środowiska z rozwojem osadnictwa i gospodarki. Planowane jest powiększenie Karkonoskiego 
Parku Narodowego oraz Parku Narodowego Gór Stołowych. Jako ważny kierunek działań województwa 
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dolnośląskiego należy uznać wykształcenie korytarzy ekologicznych. Proponowane jest stworzenie kon-
cepcji zintegrowanego systemu terenów zielonych wokół Wrocławia. 

Ze względu na występowanie znacznych zasobów zróżnicowanych złóż kopalin podstawowe znaczenie 
ma potrzeba ich racjonalnego wykorzystania oraz ochrona środowiska przed skutkami ich eksploatacji. 
Ochroną objęte są złoża rud miedzi i srebra, surowców kaolinowych, surowców ilastych, piasków szklar-
skich, kamieni łamanych i surowców skaleniowych. Ze względu na eksploatację surowców metodą od-
krywkową konieczne jest przeprowadzanie odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych terenów, gdzie 
prowadzona była eksploatacja surowców metodą odkrywkową.  

Województwo opolskie 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego podniesiono konieczność zacho-
wania i wzmocnienia funkcji przyrodniczych systemów objętych ochroną konserwatorską, które wchodzą 
w skład wielkoobszarowego systemu obszarów chronionych, jak również zapewnienia wewnętrznych 
i zewnętrznych powiązań przyrodniczych. Obszary chronione pokrywają się z obszarami o najwyższych 
walorach przyrodniczych, stanowiących bazę dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Podstawo-
we znaczenie dla zachowania najbardziej zagrożonych siedlisk przyrodniczych ma ochrona dolin rzecz-
nych, wilgotnych lasów liściastych oraz mozaikowego krajobrazu rolniczego. Na stan środowiska przy-
rodniczego wpływ mają działania ukierunkowane na poprawę standardów jakości środowiska, ochronę 
środowiska wodnego i gleb i przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji konfliktów przestrzennych. 
Istotne znaczenie mieć będą istniejące i planowane zbiorniki wodne, realizowane w ramach programu 
małej retencji.  

Priorytety ochrony środowiska – podsumowanie 
Działania województw w sferze przyrodniczej zostały omówione w osobnym rozdziale. Priorytety rozwo-
ju województw w tej sferze są raczej ograniczone. Szczególnie dotyczy to województw o dużym pokryciu 
powierzchni różnymi formami ochrony przyrody. Podstawowym działaniem jest zachowanie istniejących 
zasobów przyrodniczych, w tym ich ochrona w kontekście możliwej eksploatacji surowców mineralnych. 
Szczególnie istotna jest ta kwestia na obszarach zalegania złóż węgla brunatnego, w mniejszym stopniu – 
surowców skalnych w województwach lubuskim i dolnośląskim.  

Przewiduje się powiększenie obszaru dwóch parków narodowych: Karkonoskiego i Gór Stołowych, 
a także parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Zmiany te będą jednak w przeważa-
jącej części niewielkie.  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego proponuje wprowadzenie 
nowej formy ochrony krajobrazu – obszarów kulturowo-krajobrazowych.  

5.7. Priorytety rozwoju największej aglomeracji województwa 
Wszystkie województwa, z wyjątkiem lubuskiego, posiadają ośrodek osadniczy dominujący nad pozosta-
łym obszarem województwa. We wszystkich wypadkach jest to także stolica województwa. W woje-
wództwie lubuskim są dwa takie ośrodki: Zielona Góra i Gorzów Wielkopo lski. Największa jednostka 
osadnicza w województwie ze względu na znaczenie dla rozwoju całego regionu objęta jest we wszyst-
kich planach specjalną uwagą. Sposób uwzględnienia specyfiki obszaru bliskiego oddziaływania stolic 
województw oraz ich rozwoju jest zróżnicowany w poszczególnych planach. Wynika to także z różnic 
w rozwoju poszczególnych miast.  

Województwo zachodniopomorskie 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego osobny rozdział po-
święcono szczecińskiemu obszarowi funkcjonalnemu (metropolitalnemu). Celem rozwoju tego obszaru 
jest wzrost znaczenia i konkurencyjności w przestrzeni polskiej i międzynarodowej. Odbywać się to ma 
w wyniku wykreowania ponadregionalnego ośrodka o znacznym potencjale ludnościowym, gospodar-
czym, naukowym i kulturalnym. Potencjał ma być generowany w całym obszarze. Integracja współpracy 
pomiędzy gminami ma także charakter oddolny, realizowany przez działanie Stowarzyszenia Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego. Większą strukturą przestrzenną jest szczeciński subregion metropoli-
talny, a jeszcze większą transgraniczny region metropolitalny Szczecina, obejmujący prawie jedną trzecią 
województwa oraz podobny wielkością obszar po stronie niemieckiej.  
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Specyfiką rozwoju szczecińskiego obszaru funkcjonalnego jest położenie w oddaleniu od większości 
metropolii (wyjątek stanowi tutaj Berlin, położony w odległości 150 km), na obszarze słabo zaludnionym. 
O rozwoju urbanistycznym obszaru decydują w dużym stopniu uwarunkowania przyrodnicze. Miasto 
i cały obszar położone są części województwa o wysokich walorach środowiskowych (Dolina Odry, 
puszcze: Goleniowska, Bukowa i Wkrzańska), co z drugiej strony stanowi przeszkodę dla ekspansji prze-
strzeni zurbanizowanych. Miasto jest ośrodkiem napływu ludności z województwa, samo będąc źródłem 
migracji do dużych aglomeracji: Warszawy, Poznania i Wrocławia. Celem migracji ze Szczecina są też 
podmiejskie gminy.  

Rozwój gospodarczy szczecińskiego obszaru funkcjonalnego odbywa się obecnie w parkach przemysło-
wych, zlokalizowanych głównie na obszarach podmiejskich. Bardzo ważne jest zapewnienie odpowied-
nich warunków dla rozwoju portu w Szczecinie, co wiąże się z pogłębieniem toru wodnego przez Zalew 
Szczeciński, oraz stworzeniem odpowiednich połączeń z zapleczem lądowym portów. Szansą rozwoju 
jest rozwój usług, świadczonych także na rzecz podmiotów zagranicznych.. 

Plan zawiera ustalenia dotyczące wzmacniania powiązań Szczecina z Kopenhagą, Berlinem, Hambur-
giem. Jako deficytowe wskazano połączenia Szczecina z Warszawą oraz pozostałymi obszarami Polski. 

Województwo lubuskie 
Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski generują społeczno-gospodarczy rozwój województwa. W projekcie 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego wskazuje się na oś rozwoju Gorzów 
Wlkp.-Zielona Góra. Zielona Góra z Sulechowem i Nową Solą współtworzą zespół zwany Lubuskim 
Trójmiastem. Postuluje się także utworzenie zespołu miast Gorzów Wlkp.-Skwierzyna. Zauważa się róż-
nice w powiązaniach zewnętrznych głównych miast województwa: Gorzów Wlkp. ciąży w stronę Szcze-
cina, powiązania Zielonej Góry są silniejsze z Poznaniem, Wrocławiem i Legnicą. Projekt planu nie za-
wiera szczegółowej informacji i oceny ich szans i priorytetów rozwojowych. 

Województwo wielkopolskie 
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego obszar oddziaływania Pozna-
nia został wyznaczony jako Centralny Obszar Problemowy. W nim też znajduje się największa część 
ustaleń odnośnie priorytetów rozwojowych Poznania i jego obszaru bezpośredniego oddziaływania. 
W planie zawarte są także rekomendacje do przyszłego planu zagospodarowania przestrzennego Poznań-
skiego Obszaru Metropolitalnego. Utworzenie takiego obszaru uznano za jeden z ważniejszych celów 
rozwoju województwa, który może podnieść rangę i konkurencyjność regionu. 

Celem nadrzędnym rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Poznania oraz jego obszaru funkcjonal-
nego będzie zapewnienie dalszego trwałego zrównoważonego rozwoju przez: 

− stymulowanie rozwoju Poznania jako ośrodka o znaczeniu międzynarodowym przez integrowanie 
potencjałów: naukowego, gospodarczego, turystycznego i kulturalnego, 

− kreowanie wizerunku miasta otwartego, 

− wzmocnienie pozycji miasta jako centrum usługowego o randze ponadregionalnej, 

− kreowanie nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki opartej o potencjał wiedzy i nauki, skupionej 
w centrum regionu, 

− rozwijanie infrastruktury technicznej, w tym szczególnie transportu publicznego o zasięgu obejmu-
jącym cały obszar funkcjonalny Poznania, 

− rozwój funkcji o charakterze metropolitalnym. 

Podkreśla się w planie znaczenie negatywnych – w sferze przyrodniczej – efektów sąsiedztwa dużego 
miasta. Plan ma pomagać w rozstrzyganiu konfliktów między intensywnym tempem rozwoju urbani-
stycznego a środowiskiem przyrodniczym, konfliktów na styku obszarów mieszkaniowych i przemysło-
wych oraz konfliktów między mieszkańcami a rozwojem transportu. Podstawowym problemem rozwoju 
aglomeracji jest zjawisko suburbanizacji.  

Powiązania międzyregionalne Poznania z pozostałymi polskimi europolami (Gdańsk, Bydgoszcz, Wro-
cław, Kraków, Łódź i Warszawa) uznano za szczególnie ważne dla rozwoju całego regionu, podobnie jak 
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powiązania z Berlinem. W rozwoju Poznania szczególną wagę przykłada się do kapitału ludzkiego, 
w ramach czego jednym z głównych działań ma być rozbudowa bazy szkolnictwa wyższego (w tym roz-
budowa kampusu UAM na Morasku-Umultowie). Jako potencjalny obszar rozwoju wielkomiejskiego 
Poznania wskazano także tereny tzw. Wolnych Torów. Metropolitalny charakter Poznania w przyszłości 
wzmacniać będzie linia Kolei Dużych Prędkości oraz lotnisko, dla którego poszukuje się nowej lokaliza-
cji. Przyszły plan rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego powinien zawierać m.in.: analizę 
powiązań funkcjonalnych obszaru podmiejskiego z Poznaniem, analizę wzmocnienia, koncepcję zinte-
growanego transportu pasażerskiego, koncepcja wspólnego i spójnego systemu przyrodniczego oraz roz-
wój POM jako centrum innowacji i technologii.  

Województwo dolnośląskie 
W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego rozwój wrocławskie-
go obszaru funkcjonalnego (metropolitalnego) został wskazany jako jeden z głównych celów rozwoju 
osadnictwa. Podstawowym celem działań na tym obszarze jest wzmocnienie funkcji metropolitalnych 
Wrocławia. Realizować się to ma poprzez kompleksowe planowanie przestrzenne, rewitalizację zdekapi-
talizowanej zabudowy mieszkaniowej i produkcyjnej, lokowanie nowej zabudowy w sąsiedztwie istnieją-
cych kompleksów osadniczych, rozwój systemu ochrony terenów zielonych, rozbudowę wewnętrznych 
powiązań, rozwój transportu zbiorowego, aktywizację ośrodków równoważenia rozwoju oraz rozwój 
reprezentacyjnych obiektów kultury, nauki i sztuki.  

Ze względu na dużą ilość wzajemnie konfliktowych funkcji wrocławski obszar funkcjonalny został wska-
zany w projekcie planu jako obszar problemowy.  

Do inwestycji, mających znaczny wpływ na dostępność komunikacyjną Wrocławia należą przewidywana 
linia Kolei Dużych Prędkości z Warszawy oraz uruchomienie Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej. 
W projekcie planu podkreślane jest znaczenie dostępności tego obszaru do innych obszarów metropoli-
talnych: Berlina, Pragi i Wiednia. Na rozwój Wrocławia jako metropolii będzie miało wpływ kształtowa-
nie kapitału ludzkiego. W tym zakresie przewidywana jest rozbudowa bazy materialnej funkcjonujących 
w mieście uczelni. 

Województwo opolskie 
Opole w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego jest wskazane jako krajowy 
ośrodek równoważenia rozwoju. Obszar ma charakter wielofunkcyjny, w którym dążyć się będzie do 
rozwoju nowoczesnych kompleksów przemysłowo-usługowych, usług okołobiznesowych, specjalizacji 
gałęziowej przemysłu, a także innowacyjnej gospodarki.  

Wśród strategicznych celów plan wymienia rozwój funkcji metropolitarnych aglomeracji opolskiej. Pod-
noszenie konkurencyjności aglomeracji opolskiej ma się odbywać w drodze m.in. budowy aglomeracyj-
nego centrum logistycznego oraz parku technologicznego w Opolu, regionalnego centrum targowo-
wystawienniczego, lotniska regionalnego w Kamieniu Śląskim, modernizacji dworca kolejowego i budo-
wy nowoczesnego dworca autobusowego, budowy nowego węzła autostradowego wiążącego centrum 
Opola z autostradą A4 oraz realizacji pierścieniowego układu obwodowego centrum aglomeracji. Dążyć 
się będzie do zwiększenia roli komunikacji zbiorowej ora intensyfikacji ruchu rowerowego. Rozwój in-
stytucji badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwa wyższego ma być oparty na bazie opolskich uczelni.  

Priorytety rozwoju największej aglomeracji – podsumowanie 
Różnice w zapisach poszczególnych planów województw odnośnie rozwoju największego i najważniej-
szego ośrodka gospodarczego regionu wynikają w znacznej mierze z obecnego stanu oraz jego uwarun-
kowań. 

Poznań i Wrocław skupiają się na rozwoju czynników metropolitalnych, takich jak: kapitał intelektualny, 
duży poziom nakładów na badania i rozwój, poziom rozwoju technologicznego. Dla Szczecina, który jest 
potencjalną metropolią położoną na granicy z Niemcami, w planie zawarte są ustalenia szczegółowe. 
Pozostałe miasta – Opole, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski – są krajowymi ośrodkami równoważe-
nia rozwoju. Zapisy odnośnie ich funkcji w województwach mają podobny zakres jak dla pozostałych 
stolic województw. 

Za podstawowe dla rozwoju największego miasta każdy plan uznaje dostępność komunikacyjną wszyst-
kimi środkami transportu. Szczególnie mocno podkreślane są braki w zakresie dostępności komunikacyj-
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nej w kierunku Warszawy (dla Szczecina, Wrocławia i Opola, także dla Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry). 
Połączenia te są mocno wspierane, jednak w niewielkim stopniu służą spójności całego obszaru oraz 
kształtowaniu sieci miast Polski Zachodniej w przyszłości. W podobny sposób wspierane są powiązania 
zewnętrzne krajowe (np. Trójmiasto) lub zagraniczne (np. Berlin, Praga, Wiedeń). Podkreśla się także 
często ich charakter tranzytowy, a nie łączący główne ośrodki gospodarcze kraju. W niektórych dziedzi-
nach, np. w lotnictwie, obserwuje się tendencję do konkurencji pomiędzy poszczególnymi wojewódz-
twami.  

Ważnymi priorytetami rozwoju każdego miasta jest rozwój kapitału ludzkiego, innowacyjności gospo-
darki oraz wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich. Odbywać się to może m.in. przez rozwój 
szkolnictwa wyższego i powiązanych z nim badań naukowo-wdrożeniowych. W tym zakresie widoczna 
jest konkurencja między ośrodkami. W umiarkowanym zakresie ta konkurencja jest pozytywna, jednak 
w kontekście konkurencji globalnej korzystniejsze będzie nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy 
ośrodkami naukowo-badawczymi. Warunkiem dobrej sieci współpracy są jednak szybkie połączenia ko-
munikacyjne największych miast.  

Duża część priorytetów rozwoju miast koncentruje się na działaniach służących poprawie wewnętrznego 
funkcjonowania całych obszarów. Związane jest to z dążeniem do poprawy warunków życia w dużych 
miastach, które są – w porównaniu do miast zachodniej Europy – znacznie zapóźnione w rozwoju infra-
strukturalnym oraz gospodarczym. Dotyczy to także kwestii powiązania miast z ich obszarami bezpo-
średniego oddziaływania – jest to wspólna cecha planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich 
pięciu województw, jak również podstawowy warunek rozwoju tych miast i włączenia ich w sieć metro-
polii, a także rozwoju funkcji, które będą przyciągać do tych miast kreatywne przemysły oraz mieszkań-
ców. 
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6. Analiza powiązań przestrzennych między województwami  

Powiązania przestrzenne pomiędzy poszczególnymi województwami są jednym z warunków spójności 
całego obszaru Polski Zachodniej. Zapisy odnośnie wspólnych elementów różnią się znacząco pomiędzy 
poszczególnymi planami zagospodarowania przestrzennego województw. Niektóre plany opisują ogólnie 
i krótko uwarunkowania zewnętrzne województwa bez podziału na obszary, z którymi graniczą. W naj-
szerszej wersji plany wskazują także działania, jakie należy podjąć odnośnie powiązań z konkretnym 
województwem sąsiednim.  

Na potrzeby tej analizy powiązania przestrzenne między województwami pogrupowano w odpowiednie 
dziedziny: 

− funkcjonowanie i rozwój sieci transportu drogowego, 

− funkcjonowanie i rozwój sieci transportu kolejowego, 

− powiązania przyrodnicze, 

− funkcjonowanie i rozwój infrastruktury technicznej, 

− pozostałe specyficzne rodzaje powiązań. 

6.1. Funkcjonowanie i rozwój sieci transportu drogowego 
Odnośnie rozwoju infrastruktury drogowej najważniejszym dokumentem krajowym jest Program Budo-
wy Dróg Krajowych i Autostrad, którego kolejna edycja powstała w 2010 r. i obowiązuje w latach 2011-
2015. Województwa są zobowiązane wprowadzić jego ustalenia do swoich planów zagospodarowania 
przestrzennego, mają jednak swobodę w określaniu priorytetów konkretnych elementów sieci drogowej 
dla swojego rozwoju.  

Dla każdej pary województw przedstawiono poniżej zapisy planów odnośnie powiązań siecią infrastruk-
tury transportu drogowego. Zwraca uwagę różny stopień szczegółowości poszczególnych planów. Te 
różnice powtarzają się także odnośnie powiązań w pozostałych dziedzinach. 

Województwo zachodniopomorskie z województwem wielkopolskim 

Województwo zachodniopomorskie Województwo wielkopolskie 
Powiązania na styku z województwem wielkopol-
skim obejmują:  
− drogi krajowe: 
 nr 10 odcinek Wałcz - Piła,  
 nr 11 odcinek Szczecinek - Okonek,  
 nr 22 odcinki Przesieka - Człopa i Wałcz - 

Jastrowie, 
− drogi wojewódzkie: 
 nr 177 odcinek Człopa - Wieleń,  
 nr 178 odcinek Wałcz - Trzcianka,  
 nr 179 odcinek Gostomia - Piła.  

Do najważniejszych dróg na obszarze wojewódz-
twa należą: 
− droga ekspresowa S10 (planowana) Szczecin 

(A6) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7); 
w granicach województwa planowany odcinek 
o długości 55 km, 

− droga ekspresowa S11 (planowana) Kołobrzeg 
- Koszalin - Piła - Poznań - Ostrów Wlkp. - 
Tarnowskie Góry (A1); w granicach woje-
wództwa planowany odcinek o długości 
338 km. 

Długość planowanych dróg ekspresowych na te-
renie województwa wielkopolskiego wynosi 
577 km. Do 2013 r. planuje się wybudowanie 
290,7 km (50,4% całkowitej długości) dróg. 

Województwo zachodniopomorskie z województwem lubuskim 

Województwo zachodniopomorskie Województwo lubuskie 
Powiązania na styku z województwem lubuskim 
obejmują:  
− drogę ekspresową S3 odcinek Myślibórz - Go-

rzów Wlkp., 
− drogi krajowe: 
 nr 3 odcinek Lipiany - Gorzów Wlkp., 

W planie wskazano na konieczność uwzględnie-
nia powiązań komunikacyjnych województw za-
chodniopomorskiego i lubuskiego w postaci: 
− Środkowoeuropejskiego Korytarza Transpor-

towego CETC-ROUTE65, 
− drogi ekspresowej S3 (wraz ze zmianą przebie-
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 nr 31 odcinek Boleszkowice - Kostrzyn 
n. Odrą), 

− drogi wojewódzkie: 
 nr 129 odcinek Sarbinowo - Dobroszyn, 
 nr 130 odcinek Karnówko - Gorzów Wlkp., 
 nr 151 odcinek Barlinek - Gorzów Wlkp., 
 nr 156 odcinek Barlinek - Strzelce Krajeń-

skie, 
 nr 160 odcinek Bierzwnik - Dobiegniew. 

gu drogi międzynarodowej E65). 

Województwo lubuskie z województwem wielkopolskim 

Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie 
Powiązania z województwem wielkopolskim 
obejmują: 
− II Paneuropejski Korytarz Transportowy Berlin 

- Poznań - Warszawa - Moskwa z przebiegiem 
autostrady A2 granica z Niemcami - Świecko - 
Poznań - Warszawa - granica z Białorusią, 

− drogi krajowe:  
 nr 22 Wałcz - Gorzów Wlkp.,  
 nr 24 Pniewy - Skwierzyna,  
 nr 2 Pniewy - Świebodzin,  
 nr 32 Wolsztyn - Sulechów i  
 nr 12 Leszno - Wschowa,  

− drogi wojewódzkie nr 160, 174, 176, 181, 199, 
302, 303, 305, 313, 315, 316, 413. 

Wskazany jest przebieg II Paneuropejskiego Ko-
rytarza Transportowego. Droga E30 (autostrada 
A2) Berlin - Świecko - Poznań - Warszawa - 
Mińsk - Moskwa, biegnąca w tym korytarzu, zali-
czona została do podstawowej sieci dróg między-
narodowych kategorii A. 

Województwo lubuskie z województwem dolnośląskim 

Województwo lubuskie Województwo dolnośląskie 
Priorytetem w powiązaniach województwa lubu-
skiego z województwem dolnośląskim jest Środ-
kowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-
ROUTE65 i droga S3, z uwzględnieniem jego 
powiązań komunikacyjnych, dla uaktywnienia 
rozwoju gospodarczego całego pogranicza za-
chodniego. 
Pozostałe drogi do uwzględnienia w planie to:  
 autostrada A18 Krzywa - Golnice - Olszyna,  
 droga krajowa nr 3 Jakuszyce - Jelenia Góra - 

Legnica - Nowa Sól - Zielona Góra - Gorzów 
Wlkp. - Szczecin,  
 droga ekspresowa S3 (planowana i w budo-

wie) Lubawka - Legnica i dalej jw.,  
 droga krajowa nr 12 Dorohusk - Głogów - 

Żagań - Łęknica, 
 drogi wojewódzkie nr 292, 296, 297, 305, 

319, 321, 324, 328, 350; w planie zapisano 
działania mające na celu poprawę ich warun-
ków technicznych i wzmocnienie. 

Podkreślono usytuowanie województwa na prze-
cięciu ważnych transeuropejskich osi wschód-
zachód (III Paneuropejski Korytarz Transportowy 
– autostrady A4 i A18) oraz północ-południe 
(Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy 
z drogą wodną Odry) i linią kolejową Poznań-
Wrocław. 

Województwo dolnośląskie z województwem wielkopolskim 

Województwo dolnośląskie Województwo wielkopolskie 
Wśród elementów powiązań sieci drogowej wo-
jewództwa dolnośląskiego z województwem 
wielkopolskim wymieniono planowane drogi 
ekspresowe S5 i S8. Drogi te mają być powiązane 
z III Paneuropejskim Korytarzem Transporto-

Podkreślono znaczenie w powiązaniach między-
regionalnych i międzynarodowych sieci TEN-T. 
Odnośnie powiązań województwa wielkopolskie-
go z dolnośląskim plan wymienia potencjalny 
korytarz Wrocław - Kępno - Piotrków Trybunal-



ANALIZA PORÓWNAWCZA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTW POLSKI ZACHODNIEJ 

 52 

wym. ski. 
Do międzynarodowych dróg kategorii B należy, 
jako łącznikowa, droga E267 Gdańsk - Świecie - 
Poznań - Wrocław; na obszarze Wielkopolski 
planowana droga ekspresowa S5. 

Województwo dolnośląskie z województwem opolskim 

Województwo dolnośląskie Województwo opolskie 
Połączenie drogowe województwa dolnośląskiego 
z województwem opolskim jest priorytetowe dla 
województwa dolnośląskiego. Zasadniczym ele-
mentem układu komunikacyjnego województwa 
jest III Paneuropejski Korytarz Transportowy. 
Z tym korytarzem powiązany jest w wojewódz-
twie układ 16 dróg krajowych. 

Priorytetem rozwoju województwa oraz powiązań 
drogowych z województwem dolnośląskim jest 
autostrada A4. Ważnym zadaniem jest zapewnie-
nie odpowiedniego skomunikowania jej z Opo-
lem. 
Wśród pozostałych priorytetów wskazywana jest 
budowa drogi S46 po nowym śladzie z ewentual-
nym wykorzystaniem istniejących odcinków drogi 
krajowej nr 46. 
Przewiduje się modernizację dróg krajowych 
i wojewódzkich łączących oba województwa: 
 nr 46 Kłodzko - Szczekociny do klasy GP 

(w przypadku rezygnacji z budowy drogi 
S46), 
 nr 403 relacji Łukowice Brzeskie - Młodo-

szowice do klasy G, 
 nr 451 relacji Namysłów - Oleśnica do klasy 

G, 
 nr 396 relacji Bierutów - Strzelin do klasy Z, 
 nr 378 relacji Biedrzychów - Grodków do 

klasy Z. 

Województwo wielkopolskie z województwem opolskim 

Województwo wielkopolskie Województwo opolskie 
Najważniejszym elementem wspólnej sieci dro-
gowej jest droga ekspresowa S11, będąca priory-
tetem rozwoju sieci komunikacyjnej Wielkopolski 
i osią spinającą całe województwo. 

Przebudowa dróg krajowych: nr 11 Kołobrzeg - 
Bytom do klasy S oraz nr 39 Łagiewniki - Kępno 
do pełnych parametrów klasy G. 

Różnice w priorytetach powiązań drogowych pomiędzy poszczególnymi województwami wynikają 
głównie z preferencji przestrzennych powiązań z otoczeniem zewnętrznym. Różnice występują także w 
zakresie szczegółowości ustaleń odnośnie powiązań.  

Podkreślić należy, że w planach nie ma zgodności co wyznaczenia wspólnych osi transportowych na ca-
łym obszarze Polski Zachodniej.  

6.2. Funkcjonowanie i rozwój sieci transportu kolejowego 
Do najważniejszych uwarunkowań rozwoju transportu kolejowego należą międzynarodowe umowy AGC 
i AGTC. Obecnie obowiązującym dokumentem mającym wpływ na realizację inwestycji kolejowych jest 
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych na lata 2010-2013. Z uwagi na to, że część planów zagospo-
darowania przestrzennego województw uchwalono przed terminem jego sporządzenia, lista inwestycji 
wymienionych w tym dokumencie nie pokrywa się ściśle z ustaleniami planów.  

Województwo zachodniopomorskie z województwem wielkopolskim 

Województwo zachodniopomorskie Województwo wielkopolskie 
Powiązania na styku z województwem wielkopol-
skim obejmują linię kolejową znaczenia pań-
stwowego nr 351 (odcinek Bierzwnik - Krzyż 
Wlkp. na linii Szczecin-Poznań) oraz linie kole-
jowe lokalne: nr 403 (odcinek Wałcz - Piła) 

Linia kolejowa E59 Świnoujście - Szczecin - Po-
znań - Wrocław, łącząca Skandynawię z Europą 
Środkowo-Wschodnią i Bałkanami, jest wskazana 
jako priorytetowa dla rozwoju systemu kolejowe-
go w Polsce.  
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i nr 405 (odcinek Szczecinek - Okonek). 
Modernizacja linii E59 Wrocław - Poznań - 
Szczecin do roku 2014 do osiągnięcia prędkości 
maksymalnej 200 km/h 
Włączenie województwa do programu budowy 
linii wysokich prędkości na kierunku Szczecin-
Poznań. 

Województwo zachodniopomorskie z województwem lubuskim 

Województwo zachodniopomorskie Województwo lubuskie 
Podstawowym priorytetem odnośnie powiązań 
linii kolejowych z województwem zachodniopo-
morskim jest modernizacja linii CE59 na odcinku 
Wrocław - Zielona Góra - Szczecin do osiągnięcia 
prędkości 120 km/h. 
Inne linie kolejowe  
− znaczenia państwowego:  
 nr 273 odcinek Boleszkowice - Kostrzyn 

n.Odrą,  
 nr 351 odcinek Bierzwnik - Dobiegniew, 

− znaczenia lokalnego:  
 nr 410 odcinek Dębno - Kostrzyn n.Odrą,  
 nr 415 odcinek Myślibórz  Gorzów Wlkp. 

Potrzeba uwzględnienia przebiegu linii kolejo-
wych AGTC CE59 i AGC E59 oraz wywiązania 
się z odpowiednich umów.  
Zapewnienie możliwości utrzymania połączenia 
kolejowego Kostrzyn n.Odrą - Dębno. 

Województwo lubuskie z województwem wielkopolskim 

Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie 
Podstawowe znaczenie dla województwa lubu-
skiego ma linia kolejowa E20 Berlin - Poznań - 
Warszawa - Moskwa. W przyszłości planuje się 
na tym kierunku linię Kolei Dużych Prędkości. 
Oprócz tego do powiązań systemu kolejowego 
należą linie kolejowe:  
 nr 358 Zielona Góra - Poznań, 
 nr 363 Gorzów Wlkp.- Poznań, 
 nr 351 (E59),  
 nr 14 Leszno - Głogów,  
 nr 203,  
 lokalna linia kolejowa Międzychód - Skwie-

rzyna. 

Linia E20 o długości 237 km w granicach Wiel-
kopolski, objęta II Paneuropejskim Korytarzem 
Transportowym. 

Województwo lubuskie z województwem dolnośląskim 

Województwo lubuskie Województwo dolnośląskie 
Do powiązań systemów kolejowych województwa 
lubuskiego z dolnośląskim należą linie kolejowe:  
 nr 273 Wrocław - Głogów - Zielona Góra,  
 nr 275,  
 nr 14 Wrocław - Legnica - Żagań - Żary - 

Forst. 

Podkreślono przede wszystkim znacznie magistra-
li kolejowych objętych umową AGTC:  
 CE59 Malmö - Świnoujście - Szczecin-

Wrocław - Opole - Chałupki - Bohumin, 
 CE95/1 Nowa Sól - Żagań - Węgliniec - 

Zgorzelec - Zawidów - Frydlant.  

Województwo dolnośląskie z województwem wielkopolskim 

Województwo dolnośląskie Województwo wielkopolskie 
Podkreślono znaczenie przebiegającej przez wo-
jewództwo magistrali kolejowej E59 Malmö - 
Świnoujście - Szczecin - Wrocław - Chałupki, 
objętej umową AGC.  

Podkreślono międzynarodowe znaczenie koryta-
rza transportowego, a w nim linii E59 Świnoujście 
- Szczecin - Poznań - Wrocław, łączącej Skandy-
nawię z Europą Środkowo-Wschodnią i Bałkana-
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mi. 

Województwo dolnośląskie z województwem opolskim 

Województwo dolnośląskie Województwo opolskie 
Podkreślono znaczenie przebiegającej przez wo-
jewództwo magistrali kolejowej E30 Drezno - 
Wrocław - Katowice - Kraków - Przemyśl - Mo-
skwa, objętej umową AGC oraz CE59 Malmö - 
Świnoujście - Szczecin - Wrocław - Opole - Cha-
łupki - Bohumin, objętej umową AGTC.  

Wskazano na konieczność modernizacji linii kole-
jowych nr: 
 132 (E30, E59) Wrocław - Gliwice, objętej 

umową AGC, do uzyskania prędkości 
160 km/h, 
 277 (E30, CE59) Opole - Wrocław Brochów, 

objętej umową AGTC, do uzyskania prędko-
ści 120 km/h, 
 137 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Legnica, 
 143 Kalety - Wrocław do uzyskania prędko-

ści 120 km/h. 

Województwo wielkopolskie z województwem opolskim 

Województwo wielkopolskie Województwo opolskie 
Wśród powiązań województwa wielkopolskiego 
wymieniono linię kolejową nr 272 Kluczbork - 
Poznań. 

Wskazano na konieczność utrzymanie i moderni-
zacji magistralnej linii kolejowej nr 272 Klucz-
bork - Poznań do uzyskania prędkości 120 km/h. 

Podobnie jak w przypadku infrastruktury drogowej występuje zgodność planów zagospodarowania prze-
strzennego województw w zakresie planów rozwoju i utrzymania sieci kolejowej. Dla rozwoju całego 
obszaru szczególnie ważne są magistralne połączenia łączące główne miasta. W tym zakresie priorytety 
rozwoju są ze sobą spójne. 

Wspólne dla wszystkich województw jest znaczenie modernizacji międzynarodowej linii kolejowej E59 
(dla ruchu pasażerskiego) i CE59 (dla ruchu towarowego). Linie te łączą praktycznie wszystkie ważniej-
sze miasta makroregionu (bez Gorzowa Wlkp.). Powinny one być wykorzystywane w celu zwiększenia 
spójności przestrzennej całego obszaru i lepszych relacji w układzie północ-południe. 

W przyszłości wspólnych ustaleń wymaga realizacja linii Kolei Dużych Prędkości. Ustalony przebieg 
znajduje się w zapisach planów województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Nie jest ustalony jej dal-
szy przebieg, oraz sposób włączenia pozostałych województw w jej funkcjonowanie. Włączenia do Kolei 
Dużych Prędkości wymagają połączenia Poznań - Berlin i Poznań - Szczecin. 

6.3. Powiązania przyrodnicze  
Granice województw przecinają ponadregionalne ekosystemy przyrodnicze: korytarze ekologiczne i ob-
szary ochrony przyrody. W związku z tym do ważniejszych wyzwań związanych z planowaniem prze-
strzennym należy zapewnienie ciągłości przestrzennej obszarów cennych przyrodniczo, w tym w szcze-
gólności obszarów Natura 2000.  

Województwo zachodniopomorskie z województwem wielkopolskim 

Województwo zachodniopomorskie Województwo wielkopolskie 
Powiązania na styku z województwem wielkopol-
skim obejmują:  
 obszary chronionego krajobrazu Pojezierza 

Wałeckiego i doliny Gwdy,  
 projektowany Wałecki Park Krajobrazowy, 
 obszary Natura 2000. 

Wśród powiązań przyrodniczych obu woje-
wództw wskazano na główne zbiorniki wód pod-
ziemnych:  
 nr 125 Wałcz-Piła,  
 nr 126 Szydłowo-Trzcianka-Krzyż Wlkp.,  
 nr 127 Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie,  

Przyrodnicze obszary chronione wspólne z woje-
wództwami sąsiednimi lub bezpośrednio przyle-
gające do granic województwa: 
− parki narodowe: 
 Drawieński PN, 

− obszary chronionego krajobrazu: 
 Puszcza nad Drawą, 
 Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy, 

− obszary specjalnej ochrony ptaków (Natu-
ra 2000): 
 Puszcza nad Gwdą, 

− obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (Na-
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 nr 138 Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka 
(Noteci). 

tura 2000) 
 Uroczyska Puszczy Drawskiej, 
 Diabelskie Pustacie, 
 Dolina Rurzycy, 
 Dolina Piławy. 

Do atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo 
terenów Wielkopolski, stanowiących fragmenty 
jednostek geograficznych wchodzących w skład 
województwa zachodniopomorskiego i wielko-
polskiego należą Pojezierze Wałeckie oraz Poje-
zierze Drawskie. 

Województwo zachodniopomorskie z województwem lubuskim 

Województwo zachodniopomorskie Województwo lubuskie 
W zakresie ochrony przyrody na styku z woje-
wództwem lubuskim występują następujące po-
wiązania: 
 Drawieński Park Narodowy, 
 Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy, 
 Park Krajobrazowy Ujście Warty,  
 obszary chronionego krajobrazu wzdłuż całej 

granicy i obszary Natura 2000. 
Wśród powiązań przyrodniczych zauważyć trzeba 
główne zbiorniki wód podziemnych:  
 nr 134 Dębno,  
 nr 135 Barlinek,  
 nr 136 Bierzwnik. 

Plan wskazuję na potrzebę uwzględnienia obsza-
rów Natura 2000 na styku obu województw. 
Uwzględnić należy regulacje prawne dla Barli-
necko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz 
obszary ochrony obszarów górniczych – złóż su-
rowców mineralnych. 
Plan wymienia konieczność ochrony głównych 
zbiorników wód podziemnych:  
 nr 134 Dębno,  
 nr 135 Barlinek. 

Województwo lubuskie z województwem wielkopolskim 

Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie 
W planie jest wskazana konieczność uwzględnie-
nia  
− ochrony obszarów cennych pod względem 

przyrodniczym (w tym ciągów przyrodniczych, 
mających swoją kontynuację w województwie 
lubuskim), a zwłaszcza:  
 Drawieńskiego Parku Narodowego,  
 rezerwatu przyrody Wyspa na Jeziorze Cho-

bienieckim,  
 parków krajobrazowych Przemęckiego i 

Pszczewskiego, 
− ochrony obszarów Natura 2000, a w tym ob-

szarów specjalnej ochrony ptaków: 
 lasy Puszczy nad Drawą,  
 Puszcza Notecka,  
 Jeziora Pszczewskie i dolina Obry,  
 Wielki Łęg Obrzański,  
 Pojezierze Sławskie,  

− potencjalnych specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk:  
 uroczyska Puszczy Drawskiej,  
 Jeziora Pszczewskie i dolina Obry,  
 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska, 

− ochrony obszarów chronionego krajobrazu:  
 Pojezierze Sławskie,  
 Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska,  

Przyrodnicze obszary chronione wspólne z woje-
wództwem lubuskim lub bezpośrednio przylega-
jące do granic województwa: 
− parki narodowe: 
 Drawieński PN, 

− parki krajobrazowe: 
 Pszczewski PK, 
 Przemęcki PK, 

− obszary chronionego krajobrazu: 
 Pojezierze Sławsko-Przemęckie, 
 Rynny Obrzycko-Odrzańskie, 
 Zbąszyńska Dolina Obry, 
 Gorzycko,  
 Pojezierze Puszczy Noteckiej,  
 Dolina Warty i Dolnej Noteci,  
 Puszcza Drawska, 

− obszary specjalnej ochrony ptaków (Natu-
ra 2000): 
 Jeziora Pszczewskie i dolina Obry, 
 Puszcza Notecka,  
 Pojezierze Sławskie, 

− obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (Na-
tura 2000): 
 Jeziora Pszczewskie i dolina Obry, 
 uroczyska Puszczy Drawskiej, 

− proponowane obszary mające znaczenie dla 
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 Przemęcko-Wschowskiego i kompleksu le-
śnego Włoszakowice,  
 Puszczy nad Drawą,  
 Puszczy Noteckiej,  
 Międzychodzkiego,  
 Miedzichowskiego. 

Wspólnoty: 
 Ostoja Przemęcka. 

Podkreślone jest także wspólne znaczenie. Poje-
zierza Leszczyńskiego, Sławskiego, Między-
chodzko–Sierakowskiego z Puszczą Notecką 
i Pojezierza Wałeckiego. 

Województwo lubuskie z województwem dolnośląskim 

Województwo lubuskie Województwo dolnośląskie 
Wśród wspólnych przyrodniczych uwarunkowań 
z województwem dolnośląskim plan wymienia: 
− ochronę doliny Odry – korytarza ekologiczne-

go o znaczeniu międzynarodowym, 
− ochronę głównych korytarzy ekologicznych 

zachodniej i południowej Polski:  
 zachodniego (łączącego Sudety przez Bory 

Dolnośląskie, lasy zielonogórskie, Puszczę 
Rzepińską z Parkiem Krajobrazowym Ujście 
Warty), 
 południowo-centralnego (łączącego Roztocze 

przez kompleksy leśne na południu Polski, 
lasy milickie, dolinę Baryczy z Borami Dol-
nośląskimi), 

− potrzebę stworzenia spójnego systemu obsza-
rów chronionych, z uwzględnieniem w szcze-
gólności obszarów Natura 2000: 
 Bory Dolnośląskie,  
 Dolina Środkowej Odry,  
 Łęgi Odrzańskie,  
 Stawy Przemkowskie,  
 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka,  
 Nowosolska Dolina Odry, 
 uroczyska Borów Dolnośląskich i Wrzosowi-

sko Przemkowskie,  
 parku krajobrazowego Stawy Przemkowskie 

oraz obszarów chronionego krajobrazu 
Wzgórza Dalkowskie i Dolina Baryczy, 

− ochronę głównych zbiorników wód podziem-
nych:  
 nr 302 Pradolina Baryczy-Głogów,  
 nr 306 Wschowa, 
 nr 315 Chocianów-Gozdnica, 

− stworzenie koncepcji parku geologicznego Łuk 
Mużakowa, 

− ochronę udokumentowanych złóż kopalin uży-
tecznych: rud miedzi i srebra w rejonie Byto-
mia Odrzańskiego oraz gazu ziemnego w rejo-
nach Dębina, Grochowic, Kandlewa i Wilko-
wa. 

Wspólne i sąsiadujące obszary ochrony przyrody i 
krajobrazu o różnym statusie i charakterystyce:  
 obszary Natura 2000, 
 Przemkowski Park Krajobrazowy,  
 obszar chronionego krajobrazu Wzgórza 

Dalkowskie, 
 lądowe i rzeczne korytarze ekologiczne 

o znaczeniu krajowym i regionalnym, w tym 
europejski korytarz Doliny Odry. 

Niedostateczna współpraca w zakresie użytkowa-
nia zlewni rzek, dotycząca zwłaszcza: odprowa-
dzania nieoczyszczonych ścieków w dorzeczu 
Odry. 
W projekcie planu województwa dolnośląskiego 
chroni się wspólne i sąsiadujące z województwem 
lubuskim istniejące złoża surowców mineralnych, 
w tym zwłaszcza złoża rud miedzi i srebra (nieza-
gospodarowane złoże Bytom Odrzański) oraz 
gazu ziemnego (zagospodarowane Szlichtyngowa, 
Wilków, Grochowice i niezagospodarowane Dę-
bina i Kandlewo). 

Województwo dolnośląskie z województwem wielkopolskim 

Województwo dolnośląskie Województwo wielkopolskie 
Wspólne i sąsiadujące obszary ochrony przyrody 
i krajobrazu o różnym statusie i charakterystyce: 
 Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, 
 obszary chronionego krajobrazu: Krzywiń-

sko-Osiecki, Doliny Baryczy i Wzgórza 

Przyrodnicze obszary chronione wspólne z woje-
wództwem dolnośląskim: 
− parki krajobrazowe: 
 Dolina Baryczy, 

− obszary chronionego krajobrazu: 
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Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, 
 obszary Natura 2000, 
 lądowe i rzeczne korytarze ekologiczne o 

znaczeniu krajowym i regionalnym. 
Jako problem związany z ochroną środowiska 
wskazano na zanieczyszczenie (ze źródeł rolni-
czych) zlewni Baryczy oraz nadmierne rozdyspo-
nowanie zasobów wód podziemnych w dorzeczu 
tej rzeki i niedostateczną współpraca w zakresie 
użytkowania wód. 

 Krzywińsko-Osiecki,  
 Doliny Baryczy,  
 Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odola-

nowska, 
− obszary specjalnej ochrony ptaków (Natu-

ra 2000): 
 Dolina Baryczy, 

− obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (Na-
tura 2000): 
 Ostoja nad Baryczą. 

Do atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo 
terenów Wielkopolski, stanowiących fragmenty 
jednostek geograficznych, leżących także w wo-
jewództwie dolnośląskim należą Wzgórza Ostrze-
szowskie i Kotlina Milicka. 

Województwo dolnośląskie z województwem opolskim 

Województwo dolnośląskie Województwo opolskie 
Wspólne i sąsiadujące obszary ochrony przyrody 
i krajobrazu o różnym statusie i charakterystyce: 
 obszary Natura 2000, 
 lądowe i rzeczne korytarze ekologiczne o 

znaczeniu krajowym i regionalnym, w tym 
europejski korytarz Doliny Odry. 

Niedostateczna współpraca w zakresie użytkowa-
nia zlewni rzek, dotycząca zwłaszcza odprowa-
dzania nieoczyszczonych ścieków w dorzeczach  
Oławy, Odry i Widawy. 

Wskazano na konieczność ochrony zlewni Wida-
wy jako obszaru występowania terenów przyrod-
niczych przewidzianych do objęcia ochroną. 
Wśród wspólnych obszarów przyrodniczych wy-
mieniono konieczność ochrony korytarza ekolo-
gicznego Odry, Nysy Kłodzkiej, Widawy, Przyle-
skiego Potoku, lądowych korytarzy migracyjnych 
oraz ostoi przyrodniczych Natura 2000 (Grądy 
Odrzańskie, Lasy Barucickie, Grądy w Dolinie 
Odry). 

Województwo wielkopolskie z województwem opolskim 

Województwo wielkopolskie Województwo opolskie 
Brak zapisów odnośnie przyrodniczych powiązań 
województwa wielkopolskiego z województwem 
opolskim. 

Wśród zadań wspólnych wskazano:  
 ochronę zlewni Widawy jako obszaru wystę-

powania terenów przyrodniczych przewi-
dzianych do objęcia ochroną, 
 ochronę środowiska przyrodniczego leśnego 

kompleksu promocyjnego Lasy Rychtalskie, 
oraz proponowanego obszaru chronionego 
krajobrazu Dolina Prosny oraz korytarzy 
ekologicznych lądowych i dolinnych. 

Plany zagospodarowania przestrzennego w zróżnicowany sposób podchodzą do sfery powiązań przyrod-
niczych województw. Wspólnym problemem jest ochrona stanu środowiska rzek przebiegających przez 
więcej niż jedno województwo. Wymienione są w tym kontekście: Odra, Warta, Noteć, Widawa, By-
strzyca, Barycz i Nysa Łużycka. Niedostateczną współpracę w obszarach zlewniowych wskazano także 
w powiązaniach infrastruktury technicznej. 

Ważnym problemem w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego jest zapewnienie możliwości eks-
ploatacji złóż surowców przy jednoczesnej dbałości o środowisko przyrodnicze. W obszarach przy grani-
cach województw dotyczy to w szczególności województwa dolnośląskiego i lubuskiego.  

6.4. Funkcjonowanie i rozwój infrastruktury technicznej 
Infrastruktura techniczna obejmuje przede wszystkim linie elektroenergetyczne, gazociągi i ropociągi. Ich 
przebieg nie wynika w większości z polityki zagospodarowania przestrzennego województwa, ale jest 
wynikiem umieszczenia ich w dokumentach krajowych. W związku z tym nie istnieją żadne konflikty na 
poziomie województw odnośnie przebiegu tych sieci. Dodatkowo do ważnych zagadnień infrastruktury 
technicznej zaliczono związane z gospodarką wodną dla wspólnych zlewni, ochroną przeciwpowodziową 
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oraz gospodarką odpadami. W tym zakresie współpraca pomiędzy województwami nie jest zapewniona, 
ale jest potrzebna dla poprawnego funkcjonowania tych sfer.  

Województwo zachodniopomorskie z województwem wielkopolskim 

Województwo zachodniopomorskie Województwo wielkopolskie 
Wśród powiązań infrastrukturalnych z wojewódz-
twem wielkopolskim plan wymienia: 
 linie energetyczne 220 V Żydowo - Piła, 

110 kV Wałcz - Piła, 110 kV Szczecinek - 
Piła oraz projektowane 400 kV Piła - Żydo-
wo, 110 kV Człopa - Drawski Młyn,  
 dwa gazociągi wysokiego ciśnienia Szczeci-

nek - Piła, Wałcz - Piła (projektowana druga 
nitka), 
 radiolinię Poznań - Rusinowo (na odcinku 

Czarnków - Rusinowo), 
 przekaźnik TV publicznej w Rusinowie koło 

Tuczna, obsługujący tereny w północnej czę-
ści województwa wielkopolskiego i powiat 
wałecki, 
 w zakresie gospodarki odpadami – wywóz 

odpadów komunalnych z powiatu wałeckie-
go do miejscowości Kłody w powiecie pil-
skim. 

Nie umieszczono opracowania odnośnie wspól-
nych elementów infrastruktury technicznej ze 
względu na to, że elementy te podlegają ustaleniu 
na szczeblu centralnym, w związku z czym nie ma 
i nie należy się spodziewać w przyszłości konflik-
tów między województwami.  

Województwo zachodniopomorskie z województwem lubuskim 

Województwo zachodniopomorskie Województwo lubuskie 
Jako wspólne elementy infrastruktury technicznej 
wymieniono: 
− w zakresie infrastruktury energetycznej linie 

wysokich napięć: 
 400 kV Krajnik - Poznań,  
 220 kV Krajnik - Gorzów Wlkp.,  
 110 kV Krajnik - Dobiegniew, Mostowa - 

Gorzów Wlkp., Dębno - Łupowo, Dębno - 
Kostrzyn n.Odrą,  

− gazociągi wysokiego ciśnienia Dębno - Witni-
ca, Police - Odolanów, Będargowo - Strzelce 
Krajeńskie, 

− ropociąg Rosja-Niemcy, 
− Odrę jako drogę wodną E30, stwarzającą rów-

nież zagrożenie powodziami, 
− infrastrukturę eksploatacji ropy naftowej i gazu 

(gminy Dębno, Witnica). 

Wśród wspólnych przedsięwzięć w zakresie infra-
struktury technicznej wymieniono:  
 budowę rozdzielni 400 kV w stacji Baczyna 

na terenie gminy Lubiszyn,  
 wprowadzenie linii 400 kV Krajnik - Plewi-

ska do stacji Baczyna,  
 budowę dwutorowej linii 400 kV Krajnik - 

Baczyna,  
 budowę gazociągów wysokiego ciśnienia 

Szczecin - Gorzów Wlkp. - Lwówek, Ko-
strzyn - Zielin oraz Chrapowo - Będargowo - 
Strzelce Krajeńskie - Drezdenko, 
 realizację zadań w zakresie ochrony przed 

powodzią zgodnie z Programem dla Odry 
2006 (poprawa parametrów eksploatacyjnych 
rzeki i utrzymanie głębokości transportowej 
1,8 m). 

Województwo lubuskie z województwem wielkopolskim 

Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie 
Wśród powiązań z województwem lubuskim wy-
mieniono: 
− linie elektroenergetyczne: 
 400 kV gmina Międzychód - województwo 

lubuskie, gmina Więciechowa - wojewódz-
two lubuskie,  
 110 kV gmina Więciechowa - województwo 

lubuskie, Wolsztyn - województwo lubuskie, 
Nowy Tomyśl - województwo lubuskie, 
Międzychód - województwo lubuskie, Draw-

Nie umieszczono opracowania odnośnie wspól-
nych elementów infrastruktury technicznej ze 
względu na to, że elementy te podlegają ustaleniu 
na szczeblu centralnym, w związku z czym nie ma 
i nie należy się spodziewać w przyszłości konflik-
tów między województwami.  
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sko - województwo lubuskie, 
− gazociągi tranzytowe do Niemiec (do gminy 

Miedzichowo w woj. lubuskim)  
− gazociągi magistralne:  
 do Szczecina (gmina Międzychód - woje-

wództwo lubuskie),  
 Lwówek - Trzciel,  
 Grodzisk Wlkp. - Świebodzin,  
 Siedlec - Kargowa,  
 Więciechowa - Katowice,  
 Wijewo do Sławy Śl. i Nowej Soli, 

− ropociąg gmina Międzychód - województwo 
lubuskie. 

Województwo lubuskie z województwem dolnośląskim 

Województwo lubuskie Województwo dolnośląskie 
W planie uwzględniono powiązania z wojewódz-
twem dolnośląskim:  
− istniejących elektroenergetycznych linii 

220 kV:  
 Mikułowa - Leśników,  
 Żukowice - Leśników,  
 Polkowice - Plewiska, 

− istniejących linii elektroenergetycznych 
110 kV:  
 Bolesławiec - Jankowa Żagańska,  
 Przemków - Szprotawa,  
 Żukowice - Bytom Odrzański,  
 Żukowice - Sława Śl.,  
 Huta Głogów 2 - Wschowa. 

− istniejących sieci gazowych wysokiego ciśnie-
nia:  
 Żuchlów - Wilków, do Wschowej,  
 Wilków - Grochowice,  
 Głogów - Bytom Odrzański,  
 Głogów - Żary ,  
 rezerw terenu dla planowanych sieci wyso-

kiego ciśnienia Polkowice  Żary na odcinku 
Polkowice  Szprotawa, do Wschowej,  
 Kościan - KGHM Głogów/Polkowice (przy 

utrzymaniu eksploatacji istniejących złóż ga-
zu wraz z obszarami górniczymi Wilków 
i Grochowice), 

− powiązań gmin Osiecznica i Węgliniec z wo-
jewództwem lubuskim w zakresie prowadzenia 
gospodarki odpadami, 

− planowanego zakresu działań na rzecz ochrony 
przeciwpowodziowej dorzecza Odry, ujętego 
w Programie dla Odry 2006. 

Wskazano na niedostateczną współpracę w zakre-
sie użytkowania zlewni rzek, dotyczącą zwłaszcza 
odprowadzania nieczyszczonych ścieków w do-
rzeczach Odry i Nysy Łużyckiej, oraz zaburzenia 
ciągłości biologicznej w dorzeczach Bobru, Nysy 
Łużyckiej i Odry. 

Województwo dolnośląskie z województwem wielkopolskim 

Województwo dolnośląskie Województwo wielkopolskie 
Wskazano na niedostateczną współpraca w zakre-
sie użytkowania zlewni rzek, dotycząca zwłaszcza 
odprowadzania nieczyszczonych ścieków w do-
rzeczach Baryczy i Widawy. 

Nie umieszczono opracowania odnośnie wspól-
nych elementów infrastruktury technicznej ze 
względu na to, że elementy te podlegają ustaleniu 
na szczeblu centralnym, w związku z czym nie ma 
i nie należy się spodziewać w przyszłości konflik-
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tów między województwami.  

Województwo dolnośląskie z województwem opolskim 
Województwo dolnośląskie Województwo opolskie 

Zwrócono uwagę na niedostateczną współpracę 
w zakresie użytkowania zlewni rzek, dotyczącą 
zwłaszcza odprowadzania nieczyszczonych ście-
ków w dorzeczach Oławy, Odry i Widawy, oraz 
zaburzenia ciągłości biologicznej w dorzeczach 
Nysy Kłodzkiej, Oławy i Odry. 
Priorytetem województwa jest lepsze powiązanie 
z regionami ościennymi w zakresie infrastruktury 
technicznej, zwłaszcza sieci energetycznych. 
Szczególnie ważne jest w tym zakresie powiąza-
nie Dolnego Śląska nowymi liniami przesyłowy-
mi z elektrownią Opole. 

Wskazano na konieczność utrzymania korytarzy 
dla linii energetycznych: 
 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice (przebudo-

wa na linię dwutorową), 
 220 kV Groszowice (Opole) - Ząbkowice Śl. 

(ewentualna przebudowa na dwutorową linię 
400 kV Ząbkowice - Dobrzeń, Dobrzeń - 
Świebodzice lub wielonapięciową), 
 110 kV Hermanowice (Brzeg) - Oława, 
 110 kV Hermanowice (Brzeg) - Zacharzyce, 
 110 kV Orlęta (Nysa) - Ziębice, 
 110 kV Paczków - Kamieniec Ząbkowicki. 

Jako zadanie wskazano budowę dwutorowej linii 
energetycznej 400 kV Dobrzeń - Wrocław, Do-
brzeń - Pasikurowice wzdłuż autostrady A4. 
Wskazano także na konieczność utrzymania kory-
tarza gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Zdzieszowice - Wrocław o nominalnym ciśnieniu 
4 MPa i przekroju 400/350 mm. 
Kolejnym zadaniem jest ochrona wód zlewni Ny-
sy Kłodzkiej i Oławy jako zasobu wody pitnej dla 
aglomeracji wrocławskiej. Związana z nim też 
będzie budowa systemów kanalizacyjnych od-
prowadzających ścieki z gminy Oława na oczysz-
czalnię ścieków w Brzegu. 

Województwo wielkopolskie z województwem opolskim 

Województwo wielkopolskie Województwo opolskie 
Nie umieszczono opracowania odnośnie wspól-
nych elementów infrastruktury technicznej ze 
względu na to, że elementy te podlegają ustaleniu 
na szczeblu centralnym, w związku z czym nie ma 
i nie należy się spodziewać w przyszłości konflik-
tów między województwami.  

Umieszczono konieczność:  
 utrzymania korytarza linii energetycznej 

110 kV Kluczbork - Kostów - Kępno, 
 utrzymania korytarza gazociągu wysokiego 

ciśnienia Komorno - Tworóg o nominalnym 
ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju 2 x 500 mm,  
 budowę gazociągu wysokiego ciśnienia rela-

cji Odolanów - Tworóg o przewidywanym 
nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju 
700 mm 

Jedynie sąsiadujące ze wszystkimi województwami Polski Zachodniej województwo wielkopolskie uzna-
ło w planie, że ze względu na fakt zapadania ustaleń odnośnie wspólnych/krajowych elementów infra-
struktury technicznej na szczeblu państwowym opisanie powiązań z granicznymi województwami nie jest 
celowe.  

Cały obszar Polski Zachodniej w niedługiej przyszłości czeka konieczność przebudowy elektroenerge-
tycznej sieci przesyłowej. Podyktowane jest to planami włączenia nowych źródeł energii (elektrownia 
jądrowa i elektrownia oparta na węglu brunatnym) oraz koniecznością zapewnienia większego bezpie-
czeństwa głównych odbiorców energii, w tym w szczególności miast. Nie występują w tym zakresie 
sprzeczności planów na granicach województw. Podobnie sytuacja ma się odnośnie sieci gazowej.  
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6.5. Pozostałe powiązania makroregionalne 
W tej kategorii mieszczą się wszystkie ustalenia i przedsięwzięcia mające wpływ na sąsiadujące woje-
wództwa, które nie zostały zaklasyfikowane do żadnej z poprzednich grup. Jest to zbiór znacznie zróżni-
cowany. W większości znajdują się tutaj zapisy odnośnie powiązań sieci osadniczej, turystyki oraz krajo-
brazu kulturowego. 

Województwo zachodniopomorskie z województwem wielkopolskim 

Województwo zachodniopomorskie Województwo wielkopolskie 
Piła, będąca regionalnym ośrodkiem równoważe-
nia rozwoju, oddziałuje na niektóre ośrodki miej-
skie i gminy w województwie silniej niż Szczecin, 
czy Koszalin. 

Wskazano na gminy, które w wyniku ostatniej 
reformy administracyjnej włączone zostały do 
sąsiednich województw, a nadal wykazują ciąże-
nia w kierunku miast województwa wielkopol-
skiego. Są to Człopa, Tuczno i Wałcz z woje-
wództwa zachodniopomorskiego (ciążą do Piły). 
W kierunku przeciwnym, do województwa za-
chodniopomorskiego, ciąży Okonek. 

Turystyka lądowa na obszarach leśnych, szlaki 
turystyczne rzek Drawy, Gwdy, Piławy, Dobrzy-
cy, Płytnicy, Rurzycy i Jezior Krąpskich. Granicę 
województw przecinają trasy rowerowe: 
 międzyregionalna Szlak Greenway Naszyjnik 

Północy (odcinek Borne Sulinowo - Oko-
nek), 
 regionalna Krzyż Wlkp. - Złotów (na odcin-

kach: Człopa - Krzyż Wlkp., Wałcz - Zło-
tów). 

Brak odpowiednich zapisów. 

Województwo zachodniopomorskie z województwem lubuskim 

Województwo zachodniopomorskie Województwo lubuskie 
Na województwo oddziałuje regionalny ośrodek 
równoważenia rozwoju o ponadregionalnym za-
sięgu oddziaływania Gorzów Wlkp., ośrodki su-
bregionalne: Strzelce Krajeńskie, Kostrzyn n.Odrą 
oraz ośrodki miejskie znaczenia lokalnego: Witni-
ca, Dobiegniew. Pozytywne oddziaływanie na 
obszary przygraniczne województwa ma Ko-
strzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
(z centrum w Kostrzynie n.Odrą).  

Dla północnej części województwa lubuskiego 
istotne jest oddziaływanie Szczecina. Wynika ono 
z bliskości tego dużego ośrodka miejskiego i por-
tu oraz jego powiązań np. w sferze gospodarczej 
i szkolnictwa wyższego. 

Do pozostałych typów powiązań należy zaliczyć: 
 turystykę lądową w rejonie Drawieńskiego 

Parku Narodowego i okolicznych gminach, 
turystyczne wykorzystanie rzek Drawy i Od-
ry, 
 międzyregionalną trasę rowerową Zielona 

Odra (odcinek Boleszkowice - Kostrzyn 
n.Odrą). 

W projekcie zmiany planu znajduje się zapis 
o konieczności uwzględnienia przebiegu nad-
odrzańskiej trasy rowerowej Zielona Odra. 

Województwo lubuskie z województwem wielkopolskim 

Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie 
W projekcie zmiany planu uwzględniono propo-
zycje: 
 utworzenia parków kulturowych Doliny No-

teci oraz cysterskich – Przemęckiego 
i Obrzańskiego, 
 szlaków historyczno-kulturowych Cyster-

skiego i Drogi Św. Jakuba. 

Zagospodarowanie przestrzenne parków kulturo-
wych, szlaków kulturowych i historycznych oraz 
obszarów kulturotwórczych powinno być prowa-
dzone w ramach porozumień międzyregionalnych 
w szczególności dla: 
 projektowanego parku kulturowego obejmu-

jącego nadnoteckie osadnictwo holenderskie, 
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W planie wsparto propozycję włączenia Pradoliny 
Noteci na listę światowego dziedzictwa  
UNESCO.  

 projektowanego południowo-zachodniego 
parku cysterskiego, 
 Piastowskiej Drogi Romańskiej, 
 Szlaku Cysterskiego, 
 szlaków kolejki wąskotorowej: Mieleszyn - 

Wenecja i Krzyż Wielkopolski - Tuczno - 
Wałcz - Międzyrzecz. 

W zakresie powiązań osadniczych uwzględniono 
w projekcie istnienie stref: 
 ponadprzeciętnej aktywności przemysłowej 

Wronki - Międzychód, Nowy Tomyśl - Zbą-
szyń i gminy Włoszakowice, 
 intensywnej produkcji rolniczej w gminach 

Wolsztyn i Siedlec, 
 intensywnej rekreacji w rejonach między-

chodzko-sierakowskim, nadnoteckim, nowo-
tomyskim, nadobrzańskim, wolsztyńskim 
i przemęckim, 
 ograniczeń rozwoju społeczno-

gospodarczego, w której znajdują się gminy 
Wieleń, Krzyż Wlkp. i Drawsko. 

Brak odpowiednich zapisów. 

Województwo lubuskie z województwem dolnośląskim 

Województwo lubuskie Województwo dolnośląskie 
Projekt zmiany planu województwa lubuskiego 
uwzględnia turystyczne powiązania z wojewódz-
twem dolnośląskim. Wśród nich szlaki turystycz-
ne (np. Euro Velo), wodne szlaki turystyczne 
wzdłuż Odry oraz obszary turystyki i rekreacji 
wzdłuż dolin Odry, Nysy Łużyckiej, Kwisy i Bo-
bru. 

W projekcie zmiany planu znajdują się zapisy 
odnośnie planowanych parków kulturowych, 
szlaków kulturowych i historycznych. Ich zago-
spodarowanie przestrzenne powinno być prowa-
dzone w ramach porozumień międzyregionalnych.  

Na południową część województwa oddziałuje 
aglomeracja głogowsko-legnicka, będąca ważnym 
ośrodkiem koncentracji miejsc pracy. Do powią-
zań o lokalnym znaczeniu należy zaliczyć wza-
jemne oddziaływanie miast Góra i Wschowa. 

Brak odpowiednich zapisów. 

Województwo dolnośląskie z województwem wielkopolskim 

Województwo dolnośląskie Województwo wielkopolskie 
Brak informacji o podobnych oddziaływaniach 
w projekcie zmiany planu województwa dolnoślą-
skiego. 

Do gmin, które w wyniku ostatniej reformy admi-
nistracyjnej włączone zostały do sąsiednich wo-
jewództw, a nadal wykazują ciążenia w kierunku 
miast województwa wielkopolskiego, należą: 
 Wąsosz – do Rawicza, 
 Góra – do Leszna. 

Województwo dolnośląskie z województwem opolskim 

Województwo dolnośląskie Województwo opolskie 
Brak zapisów bezpośrednio informujących o ko-
nieczności podjęcia takiego działania. 

Wśród powiązań i wspólnych problemów z woje-
wództwem dolnośląskim plan wymienia się: 
− bezpieczeństwo powodziowe; istnieje koniecz-

ność stworzenia spójnego systemu ochrony 
przeciwpowodziowej (w szczególności na Od-
rze i Nysie Kłodzkiej), 

− zagospodarowanie turystyczne i wykorzystanie 
rzeki Odry jako środka transportu, 

− zagospodarowanie turystyczne Sudetów 
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i Przedgórza Sudeckiego, 
− zagospodarowanie przestrzenne obszarów 

przygranicznych z Republiką Czeską. 

Województwo wielkopolskie z województwem opolskim 

Województwo wielkopolskie Województwo opolskie 
Brak takich zapisów w planie. Konieczność wspólnego zagospodarowania tury-

stycznego i rozwijania proponowanego obszaru 
chronionego krajobrazu Dolina Prosny. 

Zapisy planów odnośnie powiązań przestrzennych w pozostałych dziedzinach dotyczą głównie osadnic-
twa, turystyki, dziedzictwa kulturowego. Granice województw przecinają często powiązania o charakte-
rze lokalnym pomiędzy ośrodkami osadniczymi. Miastami przyciągającymi miejscowości z sąsiadują-
cych województw są: Piła, Gorzów Wlkp., Leszno oraz aglomeracja głogowsko-legnicka. Również od-
działywanie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekracza granice województw 
lubuskiego i zachodniopomorskiego.  

W planach odnotowuje się przebieg tras rowerowych i szlaków turystycznych, przecinających 
granice województw.  

6.6. Powiązania zewnętrzne województw Polski Zachodniej 
Na obszar Polski Zachodniej oddziałują mocno sąsiadujące obszary. Ważny jest wpływ graniczących 
z Polską Zachodnią państw i obszarów morskich. Od północy jest Morze Bałtyckie i kraje skandynawskie 
(w szczególności Szwecja i Dania), od zachodu jest to Republika Federalna Niemiec, a od południa Re-
publika Czeska. Powiązania zewnętrzne Polski Zachodniej obejmują również polskie województwa. Na 
potrzeby analizy podzielono je na: Polskę Północną, obejmującą województwa pomorskie i kujawsko-
pomorskie, Polskę Centralną, obejmującą województwa mazowieckie i łódzkie oraz Polskę Południową, 
w której skład wchodzą województwa śląskie i małopolskie.  

Związki Polski Zachodniej z obszarami sąsiednimi mają wielowymiarowy i wielopłaszczyznowy charak-
ter. W rozdziale tym ograniczono się tylko do tych mających konsekwencje planistyczne oraz co najmniej 
makroregionalny, względnie regionalny charakter. Powiązania międzynarodowe, ze względu na duże 
w nich znaczenie czynnika politycznego na poziomie krajowym, zostały przeanalizowane dokładniej.  

Powiązania z obszarem Morza Bałtyckiego i Skandynawią 
Wśród obszarów położonych poza granicami Polski, które mają znaczący wpływ na rozwój Polski Za-
chodniej są Morze Bałtyckie i Skandynawia. Morze Bałtyckie jest oknem na świat i stanowi o możliwości 
funkcjonowania transportu morskiego w Polsce Zachodniej. Oddziałuje ono szczególnie na rozwój woje-
wództwa zachodniopomorskiego, jednak poprzez powiązania transportowe jest też warunkiem rozwoju 
całego obszaru Polski Zachodniej. Silne i wzrastające związki z Polską Zachodnią posiadają regiony 
państw Skandynawski: Szwecji i Danii. Dominujące tutaj znaczenie ma region Øresund, będący jednym 
z najbardziej innowacyjnych regionów Europy, a w którego skład wchodzi m.in. Kopenhaga i Malmö.  

Najważniejszym powiązaniem Polski Zachodniej ze Skandynawią jest Środkowoeuropejski Korytarz 
Transportowy CETC-ROUTE65, który łączy Ystad przez połączenie promowe ze Świnoujściem, prak-
tycznie cały obszar Polski Zachodniej oraz Południową Europę. W skład niego wchodzą droga ekspreso-
wa S3 (w ciągu międzynarodowej drogi E-65), równoległe do niej linie kolejowe E-59 i CE-59 oraz Od-
rzańska Droga Wodna. Szlak ten obsługuję także obszar Czech, Słowacji, Austrii, Węgier i Chorwacji. 
Konkurencją dla tych powiązań jest korytarz rozwojowy po stronie niemieckiej Bałtyk-Adriatyk (Scan-
dria), który może przejąć większość połączeń pomiędzy Skandynawią a Włochami i Słowenią. Sytuacja 
ta pogorszyłaby w znaczący sposób konkurencyjność obszaru Polski Zachodniej. Pamiętać należy także 
o dużych środkach inwestycyjnych przeznaczanych przez stronę niemiecką na jego rozwój. Dodatkowym 
atutem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego jest Odrzańska Droga Wodna, która może być 
zielonym, najbardziej ekologicznym środkiem transportu.  

Współpraca z obszarem państw skandynawskich obejmuje także inicjatywy takie jak HELCOM (w za-
kresie ochrony środowiska), VASAB 2010, Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego czy BSSSC 
(współpraca regionów państw Morza Bałtyckiego). Większość gmin i powiatów województwa zachod-
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niopomorskiego wchodzi w skład Euroregionu Pomerania, którego członkami są gminy po stronie 
szwedzkiej oraz partnerzy niemieccy. Zbyt słaba i wymagająca poprawy jest współpraca z regionami 
duńskimi. Związane jest to także z powiązaniami infrastrukturalnymi, przykładowo podróż morską na 
Bornholm z Kołobrzegu i Darłówka można odbyć tylko w okresie letnim. 

Współpraca z partnerami duńskimi obecnie się poprawia, co związane jest z inwestowaniem firm duń-
skich w województwie zachodniopomorskim (Szczecin) w sektorze usług outsourcingowych (BPO – 
Bussiness Process Offshoring). Barierą rozwoju dalszej współpracy jest brak w aglomeracji Szczecina 
odpowiednich kierunków studiów (filologii skandynawskiej) oraz słaba współpraca uczelni polskich  
z uczelniami skandynawskimi. Rozwiązaniem poprawiającym taką współpracę byłoby utworzenie 
w Szczecinie instytutu naukowo-badawczego (Instytut Północny) zajmującego się skandynawistyką, 
branżą morską i współpracą bałtycką. 

Przez porty morskie Polska Zachodnia ma powiązania drogą morską z krajami Europy i innych kontynen-
tów. 

Powiązania z obszarem Republiki Federalnej Niemiec 
Bliskość silnego gospodarczo i politycznie partnera oddziałuje z jednej strony pozytywnie na rozwój ob-
szaru makroregionu przez zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej. Z drugiej strony strona niemiecka 
stanowi bardzo silną i dobrze zorganizowaną konkurencję dla obszaru Polski Zachodniej. Szczególnie 
dobrze jest to widoczne w zakresie inwestycji infrastrukturalnych czy rynku pracy.  

Z obszarem Republiki Federalnej Niemiec graniczą województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dol-
nośląskie. Sąsiedztwo z Niemcami najbardziej oddziałuje na te obszary, chociaż należy podkreślić silne 
oddziaływanie społeczno-gospodarcze także na województw wielkopolskiego i opolskiego. Wojewódz-
twa Polski Zachodniej sąsiadują z krajami związkowymi Meklemburgia-Pomorzem Przednim, Branden-
burgią z Berlinem oraz Saksonią.  

Powiązania obszaru Polski Zachodniej z Republiką Federalną Niemiec obejmują: 

− korytarze transportowe: III Paneuropejski Korytarz Transportowy, Środkowoeuropejski Korytarz 
Transportowy CETC-ROUTE65 oraz szlak Via Hanseatica, 

− autostrady: A2, A4, A6 i A18 przebiegające po stronie polskiej oraz powiązane z nimi połączenia 
po stronie niemieckiej z Berlinem, Hamburgiem, Dreznem oraz innymi ośrodkami, 

− międzynarodowe magistrale kolejowe E30 (Drezno - Węgliniec - Wrocław - Opole w kierunku na 
Ukrainę) oraz E20 (Berlin - Poznań - Warszawa w kierunku na Moskwę), 

− linię elektroenergetyczną 400 kV Krajnik - Vierraden oraz gazociąg wysokiego ciśnienia Świno-
ujście - Kamminke,  

− rzekę Odrę będącą w dolnym biegu międzynarodowym szlakiem żeglugi śródlądowej, powiązaną 
z siecią zachodnioeuropejskich dróg wodnych kanałem Odra-Hawela; rzeka stwarza także zagro-
żenie powodziowe po stronie polskiej i niemieckiej i z tego powodu podejmowane są działania 
mające zmniejszyć ryzyko powodziowe, 

− ujście Odry wraz z wyspami Wolin i Uznam – obszar szczególny pod względem ochrony środo-
wiska przyrodniczego, powiązań turystycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, 

− wspólne obszary dziedzictwa kulturowego – przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska jest historycz-
nie powiązana z Saksonią, w tym w szczególności z Łużycami,  

− miasta bliźniacze, stanowiące jeden organizm miejski przed 1945 r., obecnie rozdzielone granicą: 
Słubice/Frankfurt nad Menem, Gubin/Guben, Zgorzelec/Görlitz, Zasieki/Forst, Łęknica/Bad Mu-
skau; dodatkowo obszar Bogatynia/Zittau/Hradek wymaga prowadzenia wspólnej polityki prze-
strzennej ze względu na skomplikowanie zjawisk związanych z gospodarką przestrzenną, 

− wspólny ośrodek akademicki w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą: Collegium Pollonicum Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza / Uniwersytet Viadrina, 

− wspólne szlaki turystyczne i rowerowe: Trasa Hanzeatycka, trasa wokół Zalewu Szczecińskiego, 
międzynarodowa trasa turystyczna Via Montana i szlak Św. Jakuba. 
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Ważnym elementem powiązań Polski Zachodniej z Niemcami jest oddziaływanie aglomeracji Berlina na 
stronę polską. Ma ono wielowymiarowy charakter i odbywa się m.in. w sferze turystyki, komunikacji, 
gospodarki i kultury. Przykładem oddziaływania w zakresie komunikacji jest wpływ portu lotniczego 
Berlin-Brandenburg International. Przewiduję się, że port lotniczy Szczecin-Goleniów może wejść 
w orbitę obsługi aglomeracji Berlina. 

Potencjalny konflikt przestrzenny stwarza przebieg podmorskiego gazociągu Rosja-Niemcy, przecinają-
cego podejściowe tory wodne do Świnoujścia na zbyt małej głębokości. W przyszłości uniemożliwi on 
rozwój portu w Świnoujściu.  

Powiązania z obszarem Republiki Czeskiej 
Polsko-czeska granica państwowa przebiega przez obszary górskie i podgórskie. Województwa Polski 
Zachodniej graniczą z następującymi czeskimi krajami samorządowymi: usteckim, libereckim, hradec-
kim, pardubickim, ołomunieckim i morawsko-śląskim. Należy też wspomnieć o dużym oddziaływaniu 
Pragi i otaczającego ją kraju środkowoczeskiego.  

Konsekwencją uwarunkowań geograficznych jest istnienie znaczących powiązań przyrodniczych oraz 
dużych barier przestrzennych dla rozwoju transportu i komunikacji. Przykładem powiązań w zakresie 
systemów przyrodniczych jest Bilateralny Rezerwat Biosfery Karkonosze/Krkonoše. Wspólna dla obu 
krajów jest architektura Sudetów.  

Do wspólnych powiązań infrastrukturalnych należy zaliczyć: 

− Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, 

− międzynarodowe drogi E65 i E67, oraz drogę krajową nr 45, przebiegającą przez województwo 
opolskie), 

− międzynarodowe linie kolejowe CE59 relacji Wrocław - Międzylesie - Brno oraz C59 relacji 
Wrocław - Opole - Chałupki - Ostrava, 

− linie energetyczną 400 kV relacji Dobrzeń - Wielopole/Albrechtice,  

− międzynarodowe trasy rowerowe EV9 i ER2 oraz szlak pieszy E3, 

− międzynarodową trasę turystyczną Via Montana i szlak Św. Jakuba, 

− konieczność prowadzenia wspólnej polityki przestrzennej w rejonie Bogatynia/Zittau/Hradek 
oraz Kudowa/Nachod. 

− zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry.  

Połączenia komunikacyjne Polski Zachodniej z Republiką Czeską wymagają znaczącej poprawy, zwłasz-
cza połączenia Wrocławia i Opola z Pragą i Brnem. Polepszenie transgranicznych powiązań komunika-
cyjnych jest jednym z głównych celów wymienianych w planach zagospodarowania województw połu-
dniowej części makroregionu. W niewystarczającym stopniu wykorzystany jest także potencjał komuni-
kacyjny rzeki Odry.  

Powiązania z Polską Północną 
W przeprowadzonej analizie przez Polskę Północną rozumiano województwa: pomorskie, kujawsko-
pomorskie i warmińsko-mazurskie. Głównymi ośrodkami osadniczymi tego obszaru są Trójmiasto, Byd-
goszcz z Toruniem oraz zdecydowanie mniejszej wielkości Olsztyn. Wartym zaznaczenia jest także 
Słupsk, powiązany funkcjonalnie z Koszalinem w województwie zachodniopomorskim. Różny jest sto-
pień integracji przestrzennej różnych województw Polski Zachodniej z Polską Północną. Najlepiej przed-
stawia się on w wypadku województwa wielkopolskiego. Dużo słabiej natomiast w wypadku wojewódz-
twa zachodniopomorskiego (które też należy do obszaru Polski Północnej) i dolnośląskiego. W najmniej-
szym stopniu z Polską Północną powiązane są województwa opolskie i lubuskie.  

Wspólnymi elementami łączącymi Polskę Zachodnią z Północną jest dziedzictwo historyczne. Są to 
w większości ziemie byłego zaboru pruskiego. Dodatkowo wspólnym elementem północnej części obsza-
ru Polski Zachodniej i Polski Północnej jest krajobraz pojezierny.  Przykładem wspólnych obszarów kra-
jobrazowo-kulturowych jest „Kraina w kratę”, będąca obszarem zabytkowego budownictwa szachulco-
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wego w rejonie Koszalina i Słupska. Województwa Polski Północnej razem z Polską Zachodnią mają też 
w niektórych elementach wspólne problemy rozwojowe, do których należy np. rozwój wsi i rolnictwa na 
obszarach popegeerowskich, wyzwania gospodarki leśnej, czy wspólne problemy ochrony środowiska 
w pasie nadmorskim (województwo zachodniopomorskie i pomorskie).  

Powiązania województw Polski Zachodniej z Polską Północną mają także charakter infrastrukturalny. 
W zakresie infrastruktury drogowej największe znaczenie mają planowane lub będące w budowie drogi 
szybkiego ruchu relacji: 

− S6 Szczecin - Koszalin - Słupsk - Gdańsk, 

− S10 Szczecin - Piła - Bydgoszcz - Warszawa, 

− S5 Wrocław - Poznań - Bydgoszcz - A1 (w kierunku na Gdańsk), 

− drogi krajowe: nr 20 i nr 22.  

W zakresie infrastruktury kolejowej powiązania te obejmują: 

− linie kolejowe nr 202 Stargard Szczeciński - Koszalin - Słupsk - Gdańsk, nr 203 Kostrzyn n. Odrą 
- Gorzów Wlkp. - Piła - Chojnice - Tczew, nr 353 Poznań - Włocławek - Toruń - Olsztyn, 

− międzynarodową linie CE65 Tczew - Bydgoszcz - Tarnowskie Góry - Pszczyna.  

Należy także wspomnieć o planowanej międzynarodowej drodze wodnej Warty i Noteci E70. 

Obszar województw Polski Zachodniej i Północnej powiązany jest liniami elektroenergetycznymi: 
400 kV Krajnik - Dunowo - Słupsk - Gdańsk oraz 220 kV oraz 110 kV.  

Powiązania obejmują także infrastrukturę turystyczną, w tym trasy rowerowe: międzynarodową Trasę 
Hanzeatycką, Trasę Tysiąca Jezior, międzyregionalny szlak Greenway Naszyjnik Północy. 

Powiązania z Polską Centralną 
Polska Centralna w niniejszej analizie to województwa mazowieckie i łódzkie. Jest to obszar o ogrom-
nym znaczeniu gospodarczym i politycznym. Tutaj znajdują się dwa z największych polskich miast.  

Z racji znaczenia tego obszaru powiązania Polski Zachodniej z Polską Centralną są dość dobre, chociaż 
wymagają znaczących udoskonaleń. Różny jest stan powiązań komunikacyjnych poszczególnych woje-
wództw z Polską Centralną. Stosunkowo najlepiej z Warszawą powiązane jest województwo wielkopol-
skie, a w szczególności Poznań. Gorzej przedstawia się sytuacja Dolnego Śląska, Opolszczyzny oraz 
położonego w dużej odległości od Warszawy województwa zachodniopomorskiego.  

Inwestycjami poprawiającymi w przyszłości dostępność na tym kierunku są: autostrada A2, droga S8 
oraz Kolej Dużych Prędkości. W wyniku realizacji tych inwestycji poprawi się także dostępność komuni-
kacyjna aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Inwestycje te nie poprawią jednak dostępności komunikacyjnej 
Opola względem Polski Centralnej (wpłynie na to w pewnym stopniu przebudowa Centralnej Magistrali 
Kolejowej), podobnie obszarem o słabej dostępności komunikacyjnej do Polski Centralnej pozostanie 
województwo zachodniopomorskie, w szczególności jego wschodnia część.  

Powiązania obszaru Polski Zachodnie z Polską Centralną w zakresie infrastruktury drogowej obejmują:  

− autostradę A2 (częściowo w budowie), łączącą Poznań z Łodzią i Warszawą, 

− planowane drogi szybkiego ruchu: S8 (częściowo w budowie) łączącą Wrocław z Łodzią i War-
szawą, S10 ze Szczecina i Piły przez Bydgoszcz i Toruń do Warszawy, S46 łączącą Opole z Czę-
stochową oraz z Warszawą. 

W zakresie infrastruktury kolejowej powiązania Polski Zachodniej z Polską Centralną obejmują: 

− międzynarodową linię E20 Berlin - Kunowice - Poznań - Warszawa - Terespol - Moskwa,  

− linię kolejową nr 14 Łódź - Ostrów Wlkp. - Leszno - Żagań - Żary - Zasieki wraz z połączeniem 
w z Ostrowa Wielkopolskiego w kierunku Poznania, Wrocławia i Opola.  

Wskazać należy także na linię wysokiego napięcia 400 kV Trębaczew - Dobrzeń - Pasikurowice, dopro-
wadzającą prąd z elektrowni Bełchatów w kierunku Wrocławia.  
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Powiązania z Polską Południową 
Województwa Polski Południowej, objęte analizą w tym planie, to województwa śląskie oraz małopol-
skie. W makroregionie tym znajduje się aglomeracja miejska Polski – konurbacja górnośląska oraz Kra-
ków, drugie co do wielkości miasto w Polsce. Związki Polski Zachodniej z Polską Południową są znaczą-
ce i opierają się na sieciach infrastruktury energetycznej i transportowej. Nie bez znaczenia są także po-
wiązania społeczne, szczególnie silne w województwie opolskim, sąsiadującym z województwem ślą-
skim. 

Najsilniejsze związki z Polską Południową mają dwa południowe województwa Polski Zachodniej: opol-
skie i dolnośląskie, a w dalszej kolejności województwo wielkopolskie. Powiązania województw zachod-
niopomorskiego i lubuskiego odbywają się poprzez województwa mające ściślejsze związki z Polską 
Południową. 

Powiązania infrastrukturalne w zakresie infrastruktury drogowej obejmują przede wszystkim:  

− autostradę A4 w III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, 

− planowaną drogę szybkiego ruchu S11 relacji Pyrzowice - Ostrów Wlkp. - Poznań - Piła - Kosza-
lin.  

W zakresie infrastruktury kolejowej powiązania obejmują: 

− międzynarodową linię E30 Zgorzelec - Wrocław - Katowice - Kraków - Medyka,  

− międzynarodową linię CE65 Tczew - Bydgoszcz - Tarnowskie Góry - Pszczyna,  

− linie kolejowe nr 272, nr 143 i nr 131 relacji Poznań - Ostrów Wlkp. - Kluczbork - Tarnowskie 
Góry, 

− linię kolejową nr 136 Opole - Kędzierzyn-Koźle. 

W zakresie powiązań infrastrukturalnych wymienić należy także Odrzańską Drogę Wodną z Kanałem 
Gliwickim oraz linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 400 kV Trębaczew - Dobrzeń - Pasikuro-
wice oraz Dobrzeń - Wielopole/Albrechtice, a także linie 220 kV relacji Blachownia - Łagisza i Bla-
chownia - Wielopole.  
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7. Wnioski do strategii rozwoju Polski Zachodniej 

7.1. Priorytety rozwoju przestrzennego Polski Zachodniej 
Formułując priorytety zagospodarowania przestrzennego Polski Zachodniej należy traktować obszar pię-
ciu województw jako jeden spójny makroregion, a nie „federację” regionów.  

Plany i projekty planów zagospodarowania przestrzennego województw Polski Zachodniej zawierają 
ustalenia priorytetowe dla kształtowania ich polityki przestrzennej i dla kreowania ładu przestrzennego, 
które mogą lecz nie muszą być tożsame z  priorytetami zagospodarowania przestrzennego całego makro-
regionu. Tak więc priorytety rozwoju przestrzennego poszczególnych województw nie są automatycznie 
uznawane za priorytety Polski Zachodniej – podstawowym kryterium ich kwalifikacji jest zwiększanie 
spójności makroregionu w wymiarze przestrzennym i funkcjonalnym.  

W wyniku przeprowadzonej analizy tych dokumentów w wytypowanych dziedzinach wyznaczyć można 
następujące priorytety rozwoju przestrzennego Polski Zachodniej: 

 krystalizowanie sieci osadniczej Polski Zachodniej w oparciu o podstawowy układ głównych 
ośrodków miejskich: Poznań-Wrocław–Szczecin, 

 ochrona i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i kulturowymi, 

 rozwój powiązań komunikacyjnych w relacji północ-południe. 

Priorytety te rekomendowane są do uwzględnienia w strategii rozwoju Polski Zachodniej. 

Ich uzasadnienie i rozwinięcie znajduje się poniżej. 

7.2. Krystalizowanie sieci osadniczej Polski Zachodniej w oparciu o podstawowy układ 
głównych ośrodków miejskich Poznań-Wrocław-Szczecin i innych dużych miast 
1) Wzmacnianie powiązań głównych miast makroregionu 

Krystalizowanie sieci osadniczej Polski Zachodniej powinno następować w oparciu o podsta-
wowy układ głównych ośrodków miejskich makroregionu Poznań-Wrocław-Szczecin, 
otrzymujących wsparcie dla rozwijania funkcji metropolitalnych oraz powiązań funkcjonalnych 
i komunikacyjnych z pozostałymi ośrodkami wojewódzkimi: Opolem, Gorzowem Wlkp., Zie-
loną Górą i innymi dużymi miastami makroregionu: Piłą, Kaliszem, Ostrowem Wlkp., Gnie-
znem, Koninem, Legnicą, Jelenią Górą, Wałbrzychem, Koszalinem.  

 Wspieranie i rozwój funkcji metropolitalnych Wrocławia, Poznania oraz Szczecina jako 
ośrodka o oddziaływaniu transgranicznym 
Poznań, Wrocław i Szczecin są potencjalnymi metropoliami z mocniej lub słabiej wy-
kształconymi obszarami metropolitalnymi. Wspieranie i rozwój funkcji metropolitalnych 
tych miast powinno być w strategii Polski Zachodniej działaniem priorytetowym, warunku-
jącym osiągnięcie sformułowanego celu.  

Należy przy tym uwzględnić fakt, iż Szczecin jest jedynym w Polsce ośrodkiem transgra-
nicznego obszaru metropolitalnego o zasięgu obejmującym obszary przygraniczne RFN, 
i oddziaływanie miasta na te obszary prawdopodobnie będzie rosło.  

Rozważyć można ewentualną modyfikację Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, de-
limitowanego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomor-
skiego, przez włączenie doń Świnoujścia. Warunkiem takiej modyfikacji byłaby możność 
uczynienia z układu trzech głównych ośrodków miejskich struktury lepiej powiązanej 
z jednej strony z Kopenhagą, Hamburgiem, regionem Skanii, z drugiej – z Dreznem, Pragą 
i Bratysławą.  
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Źródło: D. Milczyńska-Hajda, Wnioski do strategii rozwoju Polski Zachodniej do opracowania 
„Analiza porównawcza ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego Polski Zachodniej”, 
z wykorzystaniem mapy z zasobu GoogleMaps.  

 Odra jako naturalna oś współpracy  

Dla Wrocławia i Szczecina, a także innych miast, leżących nad Odrą lub w bliskiej odle-
g łości od n iej, w tym Opo la i Zielonej Góry, natu ralną osią wspó łp racy jest sama rzeka. 
Odra, nie mająca obecnie znaczenia jako szlak transportowy, stanowi jeden z zasadniczych 
elementów Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65, korytarz 
ekologiczny oraz wszystkim zwornik kulturowy, co stwarza predyspozycje do rozwoju 
wzdłuż jej biegu kontaktów i współpracy instytucji, nauki, gospodarki, transportu, turysty-
ki, ochrony środowiska przyrodniczego. 

 Wielokierunkowa współpraca ośrodków metropolitalnych z pozostałymi stolicami woje-
wództw 

Funkcjonowanie w makroregionie trzech potencjalnych metropolii nasuwa postulat podję-
cia współpracy między nimi i pozostałymi stolicami województw: Opolem, Zieloną Górą 
i Gorzowem Wielkopolskim. Podstawy do efektywnej współpracy stanowią potencjały na-
ukowe i akademickie (zwłaszcza Wrocławia i Poznania) oraz rozbudowana sieć instytucji. 
Niezależnie od wymiany doświadczeń i kadr naukowych między sobą ośrodki metropoli-
talne powinny wspomagać swoim potencjałem mniejsze ośrodki akademickie w celu zrów-
noważenia dostępu do wiedzy na całym obszarze makroregionu. W mniejszym stopniu 
można liczyć na współpracę w dziedzinie gospodarczej, gdyż występuje tu naturalna ten-
dencja do konkurowania o kapitały i kadry.  

Współpraca instytucjonalna może być wielokierunkowa i obejmować m.in. sferę admini-
stracyjną, biznes, naukę, działania na rzecz ochrony środowiska itd.  
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2) Wspieranie procesów tworzenia się regionalnych aglomeracji miejskich  
W czterech z pięciu województw makroregionu plany zagospodarowania przestrzennego za-
kładają kontynuację bądź zainicjowanie procesów tworzenia aglomeracji miejskich, nie wcho-
dzących w skład obszarów metropolitalnych. Dla przestrzeni Polski Zachodniej szczególne 
znaczenie mogą mieć:  

♦ koszalińsko-kołobrzeski obszar funkcjonalny (Koszalin, Kołobrzeg, Białogard),  

♦ Lubuskie Trójmiasto (Zielona Góra, Sulechów, Nowa Sól),  

♦ aglomeracja gorzowska, 

♦ aglomeracja kalisko-ostrowska,  

♦ Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy z Legnicą, Lubinem, Polkowicami i Głogowem,  

♦ rejon Wałbrzycha, obejmujący miasta w pasie od Kamiennej Góry na zachodzie po Dzier-
żoniów i Bielawę na wschodzie, 

♦ rejon Jeleniej Góry z ważnymi dla turystyki krajowej i międzynarodowej kurortami, 

♦ aglomeracja opolska.  

Wymienione obszary aglomeracyjne to faktyczne lub potencjalne obszary wzrostu, równo-
ważące rozwój społeczno-ekonomiczny na terenach Polski Zachodniej oddalonych od obsza-
rów metropolitalnych. W strategii rozwoju Polski Zachodniej procesy konsolidacji tych obsza-
rów powinny uzyskać wsparcie w optymalnym, podyktowanym ich specyfiką, kierunku.  

Miastami nie tworzącymi aglomeracji, lecz mającymi stosunkowo duży – w skali regionalnej – 
potencjał rozwojowy są Piła, Gniezno i Konin. 

3) Kreowanie nowego ośrodka wzrostu w centralnej części województwa zachodniopo-
morskiego (obszar szczególnej interwencji)  
Analizowane plany zagospodarowania przestrzennego województw uwypuklają ilościowe pa-
rametry sieci osadniczej i sygnalizują nasilanie się suburbanizacji,, ale przy tym policentrycz-
ność traktują jako stałą cechę odziedziczonego systemu osadnictwa, wymagającą co prawda 
„wzmacniania” lub „kształtowania”, ale bez znaczących interwencji w zastałą strukturę 
(Opolszczyzna, obszary górskie Sudetów). Wyjątkiem jest tu warstwa ustaleń planu wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, w której ujęto kreowanie nowego ośrodka wzrostu w centralnej 
części tego województwa (Drawsko Pomorskie, Złocieniec i cztery inne miasta), które w re-
lacji do uśrednionych cech Polski Zachodniej, charakteryzujących potencjał demograficzny 
i poziom urbanizacji makroregionu, jest obszarem dysfunkcjonalnym, słabym. Strategia Polski 
Zachodniej powinna uwzględnić to ustalenie jako istotne dla realizacji celów Porozumienia. 
Jest to ustalenie komplementarne z rekomendacjami dotyczącymi powiązań komunikacyjnych 
północ-południe, co zwiększa szanse na lepszą integrację funkcjonalno-przestrzenną całego 
makroregionu. 

7.3. Rozwój powiązań komunikacyjnych w relacji północ-południe 
W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci następował w Polsce intensywny rozwój połączeń komuni-
kacyjnych w relacji wschód-zachód, co wiązało się z potrzebą otwarcia polskiej przestrzeni i go-
spodarki na Europę zachodnią. Połączenia komunikacyjne północ-południe nie miały znaczenia 
priorytetowego i nie były rozwijane. Przez Polskę Zachodnią przebiegają obecnie główne ciągi 
komunikacyjne ze wschodu na zachód, drogowe: droga krajowa nr 6 (z odcinkiem autostrady A6), 
droga krajowa nr 10, droga krajowa nr 2 z odcinkiem autostrady A2, droga krajowa nr 18 (przebu-
dowywana do parametrów autostrady), autostrada A4, oraz linie kolejowe Berlin - Poznań - War-
szawa, Drezno - Zgorzelec - Wrocław - Katowice. 

W relacjach równoleżnikowych istniejąca podstawowa sieć transportowa powinna być uzupełniona 
o następujące elementy:  
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♦ uwzględnienie drogi krajowej nr 46, z ewentualnym przekształceniem jej w drogę ekspre-
sową S46, jako jednej z dwóch głównych osi komunikacyjnych województwa opolskiego, 

♦ linia Kolei Dużych Prędkości (Warszawa - Łódź - Ostrów Wlkp. - Poznań/Wrocław 
z przedłużeniem w kierunku Szczecina i Berlina). 

1) Rozwój infrastruktury Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-
ROUTE65 i innych linii komunikacyjnych w kierunku południkowym 
Połączenia komunikacyjne północ-południe, zarówno drogowe, jak i kolejowe, mają w przewa-
żającej mierze gorsze parametry techniczne i mniejsza przepustowość niż połączenia wschód-
zachód. Jedyną drogą ekspresową w tej relacji jest odcinek drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp. 
Rozbudowa połączeń północ-południe powinna uzyskać priorytet w strategii rozwoju Polski 
Zachodniej. 

 Rozwój infrastruktury komunikacyjnej Środkowoeuropejskiego Korytarza Transporto-
wego CETC-ROUTE65 jako struktury spajającej przestrzeń między Morzem Bałtyckim 
i Adriatykiem 
W korytarzu tym inwestycjami do wykonania są: 

− dokończenie budowy drogi S3 na całej długości (do granicy polsko-czeskiej) i dróg 
łącznikowych, 

− modernizacja linii kolejowych E59 i CE59, z dostosowaniem do prędkości 
160/200 km/h, 

− modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej na całej jej długości i przystosowanie do 
IV klasy żeglowności. 

Restytucja Odrzańskiej Drogi Wodnej może i powinno być realizowana etapami, zmierza-
jąc do sukcesywnego udostępniania Odry do żeglugi na tych odcinkach, na których realia 
ekonomiczno-gospodarcze na to pozwalają (szczególnie na odcinkach w granicach obsza-
rów metropolitalnych). W przyszłości należy zaplanować budowę kanału Odra-Dunaj. 

 Budowa drogi ekspresowej S11 i wykreowanie alternatywnego powiązania komunikacyj-
nego  
Droga krajowa nr 11, przebiegająca przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopol-
skie, opolskie, łączy ważne ośrodki w dwóch pierwszych spośród tych województw. 
W szczególności jest jedną z osi rozwoju województwa wielkopolskiego. Z tego względu 
powinna być przebudowana do parametrów drogi ekspresowej S.  

Uzasadnione jest również wykreowanie nowego, alternatywnego wobec drogi krajowej 
nr 11 powiązania komunikacyjnego Poznań – Kołobrzeg w oparciu o istniejące drogi wo-
jewódzkie w województwach zachodniopomorskim i wielkopolskim. 
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Źródło: D. Milczyńska-Hajda, Wnioski do strategii rozwoju Polski Zachodniej do opracowania 
„Analiza porównawcza ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego Polski Zachodniej”, 
z wykorzystaniem mapy z zasobu GoogleMaps.  

2) Poprawa dostępności do portów ujścia Odry z obszaru Polski Zachodniej  
Porty bałtyckie znajdujące się na obszarze makroregionu, zwłaszcza porty ujścia Odry (Szcze-
cin, Świnoujście, Police, należą do najważniejszych struktur gospodarczych Polski Zachodniej, 
których znaczenie może być porównywalne z rangą największych ośrodków gospodarczych: 
obszarów metropolitalnych oraz obszarów eksploatacji rud  miedzi i węgla brunatnego. Pod-
stawową dla utrzymania ich rangi i znaczenia kwestią jest zapewnienie dostępności do nich od 
strony morza i lądu. Polska Zachodnia i obszary leżące dalej na południe stanowiły w prze-
szłości i stanowią obecnie lądowe zaplecze portów ujścia Odry. Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa zachodniopomorskiego zawiera rekomendacje skierowane m.in. 
do innych województw Polski Zachodniej, aby w planowaniu przestrzennym uwzględniały po-
prawę dostępności do portów ujścia Odry i innych portów bałtyckich (Kołobrzegu, Darłowa) 
przez nadanie odpowiednio wysokiej rangi inwestycjom infrastrukturalnym – drogowym, kole-
jowym i Odrzańskiej Drodze Wodnej – łączącym obszary województw z wybrzeżem Bałtyku. 
Rekomendacja ta powinna być uwzględniona przez wprowadzenie odpowiednich zapisów do 
strategii rozwoju Polski Zachodniej. 

3) Rozwój makroregionalnych powiązań wewnętrznych 
Powiązania komunikacyjne wewnątrz makroregionu Polski Zachodniej będą wzmacniane 
w wyniku rozbudowy istniejących sieci dróg – aczkolwiek plany modernizacji i budowy no-
wych odcinków dróg podporządkowane są w głównej mierze potrzebom poprawy zewnętrzne-
go skomunikowania poszczególnych województw.  

Istotne znaczenie ma poprawa układów komunikacyjnych wokół dużych miast – Wrocławia, 
Szczecina, Poznania i Opola – i tym samym zwiększenie dostępności do nich. 

Należy zachować układ istniejącej sieci kolejowej, koncentrując się na poprawie stanu tech-
nicznego głównych linii, łączących największe miasta i aglomeracje makroregionu. Nie należy 
zaniedbywać jednak reaktywacji linii kolejowych lokalnych, ułatwiających dostęp do dużych 
miast. 
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Za dysfunkcjonalne i krótkowzroczne należy uznać aktualne dyspozycje planów zagospodaro-
wania przestrzennego związane z komunikacją lotniczą. Nastawione na realizowanie i rozwija-
nie połączeń międzynarodowych oraz połączeń do i z Warszawy są one nieadekwatne do ewen-
tualnych, prawdopodobnych potrzeb, jakie zrodzi kreowanie makroregionalnego organizmu 
społeczno-gospodarczego, w którym intensyfikacja powiązań komunikacyjnych i skrócenie 
czasu podróży będą niewątpliwie warunkiem zdynamizowania procesów rozwojowych. Trans-
port lotniczy w makroregionie opiera się na portach lotniczych we Wrocławiu Strachowicach, 
Poznaniu Ławicy, Szczecinie-Goleniowie oraz lotnisku Zielona Góra-Babimost. Ze względu na 
usytuowanie w przestrzeni realne możliwości rozwoju jako lotniska komunikacyjne mają lotni-
ska w Zegrzu Pomorskim (województwo zachodniopomorskie) i Kamieniu Śląskim (wo-
jewództwo opolskie). Również lotnisko w Lesznie (województwo wielkopolskie) może 
w przyszłości rozbudować swoje funkcje komunikacyjne. 

7.4. Rozwój gospodarczy przy zachowaniu cennych zasobów i przyrodniczych i kulturowych 
1) Przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska, wynikającym z prowadzenia działalno-

ści gospodarczej, oraz ochrona przed powodzią  
W Polsce Zachodniej występują – poza dużymi ośrodkami miejskimi – obszary intensywnie 
prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z eksploatacja surowców naturalnych, która 
wywiera niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego. Są to przede wszystkim rejony 
eksploatacji węgla brunatnego; koniński i turoszowski oraz  Legnicko-Głogowski Okręg 
Miedziowy.  

Plany zagospodarowania przestrzennego województw odnotowują też zagrożenia dla środowi-
ska, powstające w wyniku prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej, m.in. w południowej 
Wielkopolsce i w województwie zachodniopomorskim. Odbijają się one na stanie wód, spływa-
jących do Bałtyku.  

Rozważane jest podjecie eksploatacji nowych złóż węgla brunatnego w okolicy Gubina. Rów-
nież na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska znajdują się złoża, które mogą w przyszłości być 
przedmiotem wydobycia. Eksploatacja złóż węgla brunatnego z wykorzystaniem stosowanych 
obecnie technik górniczych narusza w sposób zasadniczy stosunki wodne na dużym obszarze, 
radykalnie zmienia także krajobraz.  

Strategia rozwoju Polski Zachodniej powinna odnieść się do wymienionych tu problemów za-
grożeń dla środowiska, wynikających z prowadzenia działalności górniczej i intensywnej go-
spodarki rolnej, poddać je ocenie i zająć stanowisko w kwestii eksploatacji nowych złóż.  

Kwestie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego występują we wszystkich województwach 
Polski Zachodniej. Dla całego makroregionu istotne jest wzmocnienie ochrony przed powodzią 
na głównych rzekach: Odrze, Warcie i Noteci. Powodzie występujące na tych rzekach, spowo-
dowane spływem dużych ilości wód – zwłaszcza na Odrze i jej sudeckich dopływach – mają 
katastrofalny wpływ na obszary niżej położone, aż do ujścia. Pozostałe powodzie mają zasięg 
lokalny.  

W dokumencie strategicznym należy zwrócić uwagę na rozbudowę infrastruktury przeciwpo-
wodziowej, zwłaszcza na Odrze.  

2) Obszary kulturowo-krajobrazowe 
Na walory przyrodniczo-kulturowe makroregionu składają się zasoby Pomorza, Wielkopolski 
i Śląska, krain o wspólnym dziedzictwie historycznym, którego kulturowa spuścizna stanowi 
o wyraźnej odmienności Polski Zachodniej. Jakość zachowanych wartości przyrodniczych po-
twierdza ranga i nagromadzenie form właściwej im ochrony: jeden rezerwat biosfery UNESCO 
i 6 parków narodowych oraz 44 parki krajobrazowe. W trzech planach zagospodarowania 
umieszczono wyraźne postulaty uspójnienia zasad i sposobu sprawowania ochrony nad warto-
ściami przyrodniczymi, a w projekcie planu województwa dolnośląskiego znalazły się rozwią-
zania (strefowanie), które mogą być podstawą do rozwinięcia rekomendowanego systemu zin-
tegrowania form ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych, w sposób odpowiedni dla ce-
lów budowania strategii rozwoju Polski Zachodniej. Analiza planów zagospodarowania prze-
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strzennego oraz przegląd cech społeczno-gospodarczych sugerują, że środowisko kulturowo-
przyrodnicze Polski Zachodniej powinno być traktowane jako istotny generator rozwoju tego 
makroregionu, co ma szczególnie duże znaczenie ze względu na jego przygraniczne położenie 
(Skandynawia, Niemcy, Czechy).  

Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i kulturowymi Polski Zachodniej powin-
ny opierać się na układzie (systemie) obszarów kulturowo-krajobrazowych o spójnych za-
sadach ochrony i ekspozycji walorów makroregionu. Obszary takie, wyodrębnione na pod-
stawie specjalistycznych studiów, w układzie pasmowym (równoleżnikowym) mogą być wy-
znaczone na drodze budowania typologii krajobrazów występujących w makroregionie Polski 
Zachodniej, z uwzględnieniem zebranych w planach zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw uwarunkowań i ustaleń, obejmujących zagadnienia środowiska przyrodniczego i dzie-
dzictwa historycznego. Przyjęcie jako podstawy systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego obszarów kulturowo-krajobrazowych powinno polegać na określeniu kilku cha-
rakterystycznych dla makroregionu form krajobrazu, wśród których wyodrębnić należy krajo-
braz miejski, również jako przedmiot gospodarowania i generator rozwoju. Szczególne znacze-
nie miałoby przy tym wskazanie obszarów lub miejsc o unikalnych walorach i wybitnych ce-
chach zachowanego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego lub koncentracji obiektów za-
bytkowych o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym. 

Taki sposób zaplanowania ochrony i wykorzystywania wartości przyrodniczych i kulturowych 
zwiększa szanse na zahamowanie postępującej fragmentacji przestrzeni przyrodniczej makro-
regionu i na rozwiązanie sygnalizowanych w planach zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw problemów, wynikających z niedostatecznej spójności ustaleń w każdym z tych pla-
nów z osobna. Konsolidacja działań ochronnych w oparciu o wnioskowany system obszarów, 
integrujących wartości przyrodnicze i kulturowe Polski Zachodniej w układzie równoleżniko-
wym, musi uwzględniać uwarunkowania zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpowo-
dziowej i ustalenia Programu dla Odry.  

Określenie obszarów kulturowo-krajobrazowych dla Polski Zachodniej jako podstawy dla zin-
tegrowanej ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, pozostających we wzajemnym 
sprzężeniu, wpisuje się w ostatnie propozycje rządowe, ujęte w projekcie KPZK 2030, gdzie 
znalazł odzwierciedlenie zamysł wprowadzenia gospodarowania krajobrazem, zgodnie z ratyfi-
kowaną w 2004 r. Europejską Konwencją Krajobrazową. 

3) Promowanie kulturowych i przyrodniczych walorów Polski Zachodniej 
We wszystkich analizowanych planach wartości wynikające z procesów urbanizacyjnych Pol-
ski zachodniej mają przede wszystkim wymiar „obiektowy” i skalę architektoniczną. Tym nie-
mniej zdecydowana większość z 341 miast makroregionu posiada metryki średniowieczne,  
a duża ich część zachowała wyraźnie widoczne elementy struktury urbanistycznej, pochodzące 
z czasów lokacji, tym samym posiada szczególne predyspozycje do konstrukcji powiązań sie-
ciowych z podobnymi miastami makroregionu, których kanwą powinno być dziedzictwo kultu-
rowe (materialne i niematerialne), eksponowane i wykorzystywane jako zasób rozwojowy. 
Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych w ujęciu prezentowanym w analizowanych 
planach uwypukla krajowe formy ochrony, zapewne przede wszystkim ze względu na niepro-
porcjonalnie mały – w relacji do klasy występujących w Polsce Zachodniej wartości przyrodni-
czych i kulturowych – potwierdzony i uznany prawnie zbiór zdeponowanych w makroregionie 
wartości uniwersalnych. Na liście światowego dziedzictwa UNESCO znajdują się 3 obiekty 
w województwie dolnośląskim, jeden w województwie lubuskim; jeden rezerwat biosfery. 
Brak w analizowanych planach rekomendacji, odnoszących się do omawianych tu zagadnień, 
są jedynie ustalenia lub rekomendacje dotyczące tworzenia parków krajobrazowych, parków 
kulturowych itd. Potencjał rozwojowy makroregionu budowany być może również wskutek 
właściwej strategii działań nakierowanych na promowanie i pozyskiwanie międzynaro-
dowego uznania dla kulturowych i przyrodniczych walorów Polski Zachodniej. 
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