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Abstract: Eastern territory of the Republic of Poland is definitely one of the most beautiful, environmentally and 

culturally valuable areas in the country. But it is also the most economically and investment neglected area, what 

stops it from taking advantage from its endogenic potential. To stimulate undercapitalized regions in Eastern 

Poland we need to undertake a wide range of actions that will lead to both its internal and external increased 

availability. Among them, the key feature is to extend already existing and build new frontier posts which may 

activate the hidden potential of those areas. All ventures have to be thought through, based on solid analyses and 

forecasts, so they will create functional structure. The need of extension existing net of frontier posts is mentioned 

and noted in many strategic documents. In my article I presented four of them located in Eastern Poland. All of 

them regard to the issue discussed above and show it from different perspective. 
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Nierównomierny rozwój w obrębie jednego kraju, koalicjantów czy kontynentu jest zjawiskiem 

powszechnym i traktowanym, jako scheda przeszłości. Dopiero podczas tworzenia filarów Unii 

Europejskiej idea wszechstronnego, harmonijnego rozwoju wewnątrz jednej struktury zyskała uznanie. 

Działania prowadzące do wzmacniania spójności ekonomicznej i społecznej, zmierzające do 

zredukowania zróżnicowania w poziomie rozwoju regionów, zostały zawarte w rozporządzeniu Rady 

Europejskiej z 1994 r. warunkującym powstanie Funduszu Spójności. Rzeczpospolita Polska po 

przystąpieniu do Unii Europejskiej, 1 maja 2004 r., również została objęta polityką spójności. Celem tej 

polityki jest promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabiej rozwiniętych oraz 

wzmocnienie społecznej i gospodarczej transformacji regionów przeżywających kryzys strukturalny. 

Kosieradzka M.,2010. Strategie rozwoju obszarów niedoinwestowanych w zakresie przejść 

granicznych na przykładzie Polski Wschodniej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXVI. 49-

57. 
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Obecnie z Funduszu Spójności finansowane są największe inwestycje infrastrukturalne z sektora 

transportu oraz ochrony środowiska. Polska oprócz wsparcia finansowego, przejęła także cele i idee 

Funduszu Spójności wdrażając je do swojej polityki wewnętrznej. 

Od 2004 r. można zaobserwować geometryczny wzrost ilości dokumentów strategicznych mających na 

celu poprawę infrastrukturalnej, inwestycyjnej, ekonomicznej i społecznej struktury Polski. Początkowo 

ogólne i chaotyczne dokumenty z czasem stały się bardziej wyspecjalizowane w konkretnych sektorach 

albo obszarach. Analizując treści dokumentów strategicznych o zasięgu ogólnokrajowym często 

znajduje się rozdział poświęcony obszarom niedoinwestowanym lub tzw. „problemowym”, a w nim 

informacje o sytuacji Polski Wschodniej. 

Polska Wschodnia swoim zasięgiem obejmuje pięć województw: warmińskomazurskie, podlaskie, 

lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie, a także podregion siedlecko-ostrołęcki. Tereny te 

charakteryzują się najniższą wartością krajowego produktu brutto na mieszkańca oraz najwyższym 

wskaźnikiem bezrobocia w skali kraju. Na obszarze tym stanowiącym 35,5% powierzchni kraju, 

zamieszkuje 23,1% ludności kraju i wytwarzane jest 15,4% dochodu narodowego (udział w PKB w 2005 

roku). W strukturze gospodarczej istotną rolę odgrywa rolnictwo, a usługi rynkowe wykazują szereg 

deficytów. Niekorzystna sytuacja Polski Wschodniej ma swoje uzasadnienie w historii oraz obecnej 

sytuacji politycznej Europy i kraju. Osłabiona podczas zaborów, a następnie zaniedbana podczas 

transformacji ustrojowej, obecnie stanowi rubieże Unii Europejskiej, granicząc od północy, wschodu i 

południa – z regionami o podobnej bądź słabszej gospodarce, a od zachodu z relatywnie bardziej 

rozwiniętymi regionami Polski. 

Nie ulega wątpliwości, że przy panujących realiach Polska Wschodnia wymaga uruchomienia całego 

pakietu działań służących szybszemu rozwojowi i zwiększeniu konkurencyjności tego obszaru. Będą i 

są one realizowane za pomocą szeregu planów i programów zróżnicowanych dziedzinowo i obszarowo, 

poczynając od dużej skali ogólności działań i zdefiniowania problemów - w projekcie Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata 2008-2033, poprzez kompleksowy program 

poświęcony temu obszarowi – Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Polski Wschodniej do 

roku 2020, kończąc na regionalnych międzynarodowych strategiach rozwoju - Program operacyjny 

Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja na lata 2007-2013, czy projektu Programu rozwoju 

polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2008-2012. 

Podstawowym zadaniem jest znalezienie optymalnego rozwiązania pozwalającego na zachowanie 

charakterystycznej i istotnej cechy obszaru – wysokiej naturalności środowiska przyrodniczego, przy 

jednoczesnym szybkim dorównaniu do gospodarczych standardów Europy. Osiągnięcie celu wymaga 

kompleksowego i konsekwentnego działania, współpracy z sąsiednimi państwami, a także pokaźnych 

środków z budżetu krajowego, sektora prywatnego oraz skorzystania z możliwości, jakie wynika z 

członkostwa w Unii Europejskiej. Największym wyzwaniem jest jednak czynnik ludzki, a mianowicie - 

spełnienie oczekiwań życiowych mieszkańców regionu, które spowoduje zatrzymanie migracji, 

dochodowość już ulokowanych środków oraz zapewni stabilną podstawę zrównoważonego rozwoju. 

W związku z tym, że migracje ludności skierowane są na zachód ku regionom stwarzającym lepsze 

możliwości inwestycyjne i ekonomiczne, należałoby zatrzymać ten proces poprzez zwiększenie 

atrakcyjności obszarów skrajnie wschodnich, a więc terenów przygranicznych. Ośrodkami 

determinującymi rozwój na tych terenach są większe miasta o uwarunkowaniach historycznych oraz 

przejścia graniczne. Na funkcjonowanie przejść granicznych i ich wpływ na gospodarkę obszarów 

sąsiadujących zaczęto zwracać większą uwagę po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej w Europie, a 
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później po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wpływ  

przejść może być bardzo ambiwalentny i zależny od okoliczności. 

Przejścia graniczne, można zdefiniować, jako punkty ruchu osobowego i towarowego, położone wzdłuż 

granicy państwowej. Przejścia graniczne możemy podzielić - ze względu na przemieszczające się 

podmioty na - osobowe, osobowo-towarowe i towarowe; ze względu na trwałość - stałe i sezonowe; a 

także ze względu na sposób przemieszczania – drogowe (piesze, rowerowo–piesze, samochodowo-

piesze i samochodowe), kolejowe, wodne (śródlądowe, morskie) oraz lotnicze. Przejściami drogowymi 

zarządzają wojewodowie, przejściami kolejowymi, morskimi i lotniczymi - Minister Transportu, a 

przejścia wodne podlegają Ministrowi Środowiska. Na przejściach granicznych znajdują się punkty 

kontroli Straży Granicznej, Służby Celnej, a także Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Handlowej. 

W związku z przystąpieniem Polski do Strefy Schengen, z dniem 21 grudnia 2007 r. zlikwidowano 

przejścia graniczne na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Natomiast przejścia na granicy 

z Rosją (obwód kaliningradzki), Białorusią i Ukrainą, stanowią wschodnią granicę Polski oraz 

zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. 

Zasadniczą funkcją granic jest rozdzielanie terytoriów, jakkolwiek należy postrzegać je również jako 

źródło procesów stymulujących rozwój przygranicznych obszarów. Odmienności kulturowa, 

zróżnicowanie krajobrazów czy odmienny stosunek do przedsiębiorczości, rolnictwa lub turystyki może 

stanowić wabik zarówno dla dużych inwestorów jak i lokalnych przedsiębiorców i społeczności czy 

turystów. Wykorzystanie szansy wynikającej z przygranicza wymaga modernizacji i rozbudowy lokalnej 

infrastruktury transportowej, koordynacji usług lokalnych i regionalnych operatorów transportowych, a 

także intensyfikacji działań informacyjnych i marketingowych. Poszerzenie pozytywnego, dostępnego 

wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej zapewnieni powstawanie transgranicznych legalnych rynków pracy 

oraz transgranicznych obszarów funkcjonalnych (np. obsługi w zakresie edukacji, kultury, turystyki, 

handlu, usług gastronomicznych czy zdrowotnych). Podobne obszary mogą powstawać po drugiej 

stronie granicy, a nakładając się na siebie stworzą spójną efektywną strukturę. Istotą takiego podejścia 

jest wykorzystanie różnorodności i promowanie wewnętrznych potencjałów po obu stronach granicy 

oraz ich rozwijanie z punktu widzenia potrzeb nie tylko lokalnej, ale także sąsiedzkich (przez granicę) 

społeczności. Formowanie takich funkcjonalnych struktur oznacza to wymóg integrowania planowania 

rozwoju regionów przygranicznych. 

Niemniej jednak, funkcja zewnętrznych granic UE, narzuca pewną hermetyzację. Transgraniczna 

dostępności pomiędzy Polską, a Ukrainą, Białorusią i Rosją jest silnie uwarunkowana politycznie i 

wymaga przede wszystkim, niezależnie od działań inwestycyjnych, czynności o charakterze 

organizacyjno-prawnym. Podstawową przesłanką zarówno zadań związanych z rozwojem, jak i 

uszczelnieniem granicy zewnętrznej jest założenie, że większość przekraczających tę granicę osób, 

towarów i środków transportu przemieszcza się w sposób legalny, zgodny z deklarowanym celem. 

Środkiem zapewniającym legalne przekroczenie granicy jest otrzymanie wizy. Pisemne zezwolenie na 

przekroczenie granicy lub pobyt na terenie Rzeczpospolitej jest wymagane dla obywateli Ukrainy, 

Białorusi i Rosji. W 2007 r. wydano dla Białorusi – ok. 208 tys., Rosji – ok. 108 tys., Ukrainy – ok. 498 

tys. wiz, natomiast w roku 2008 kolejno 70 tys., 77 tys., 229 tys. wiz. 

W Polsce, zgodnie ze stanem na dzień 1 stycznia 2009, istnieje 16 przejść drogowych, 14 kolejowych, 

1 rzeczne, 18 morskich i 20 lotniczych. Strukturę przejść w Polsce Wschodniej przedstawia Tabela 1. 
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Statystycznie na jedno przejście graniczne z Rosją przypada 38,7 km granicy, z Białorusią 32,2 km, zaś 

z Ukrainą – 44,6km. Patrząc na średnią można uznać, że wynik ten jest dobry. Należy jednak zwrócić 

uwagę, iż nie odzwierciedla on koncentracji przejść. Analizując strukturę ruchu granicznego we 

Wschodniej Polsce można zauważyć, że węzeł Medyka-Korczowa-Przemyśl posiada prawie 29% udział 

w całym ruchu na granicy wschodniej. Dodając do niego ruch na przejściach granicznych w Dorohusku, 

Hrebennym i Krościenku, okazuje się, że te cztery węzły skupiają łącznie ponad 53% całego ruchu 

granicznego. Dwa najważniejsze węzły graniczne z Białorusią (Terespol-Kukuryki oraz Kuźnica) 

posiadają nieco ponad 21% udziału, zaś przejście w Bezledach (z Rosją) tylko 5,2%. 

 

Tab. 1. Struktura przejść w Polsce Wschodniej 

Tab. 1. Structure of frontier crossing points in Eastern Poland 

rodzaj 
przejścia  
 
Państwo 

drogowe kolejowe inne 

Ukraina 

Dorohusk - Jagodzin (osobowe i 
towarowe) 

Dorohusk - Jagodzin 
(osobowe i towarowe) 

  

Hrebenne - Rawa Ruska 
(osobowe i towarowe) 

Hrebenne - Rawa Ruska 
(osobowe) 

  

Korczowa - Krakowiec (osobowe 
i towarowe) 

Hrubieszów - Włodzimierz 
Wołyński (osobowe i 
towarowe) 

  

Krościenko - Stariawa (osobowe 
i towarowe, pojazdami o masie 
całkowitej do 7,5t) 

Krościenko - Chyrów 
(osobowe) 

  

Medyka - Szeginie (osobowe i 
towarowe) 

Przemyśl - Mościska 
(osobowe i towarowe) 

  

Zosin - Uściług (osobowe) 
Werchrata - Rawa Ruska 
(towarowe) 

  

Białoruś 

Białowieża - Piererow (piesze i 
rowerowe, czynne w ciągu dnia) 

Czeremcha - Wysokolitowsk 
(osobowe i towarowe) Rudawka - Lesnaja (turystyczne - 

kajakowe, od 01.05 do 01.10 w 
godz. 7:00—19:00) Bobrowniki - Brzestowica 

(osobowe i towarowe) 
Kuźnica - Grodno (osobowe i 
towarowe) 

Kukuryki - Kozłowicze 
(towarowe) 

Siemianówka - Swisłocz 
(towarowe) 

  

Kuźnica - Bruzgi (osobowe i 
towarowe) 

Terespol - Brześć (osobowe i 
towarowe) 

  

Połowce - Pieszczatka 
(osobowe, wyłącznie dla 
obywateli Polski i Białorusi) 

Zubki - Bierestowica 
(towarowe) 

  

Sławatycze - Domaczewo 
(osobowe z wyłączeniem 
autobusów) 

    

Terespol - Brześć (osobowe i 
towarowe, pojazdami o masie 
całkowitej do 3,5t) 
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Rosja 

Bezledy-Bagrationowsk 
(osobowe i towarowe) 

Braniewo-Mamonowo 
(osobowe i towarowe) 

  

Gołdap-Gusiew(osobowe i 
towarowe dla pojazdów o masie 
do 7,5t) 

Głomno-Bagrationowsk 
(towarowe) 

  

Gronowo-Mamonowo (osobowe 
dla obywateli wszystkich państw 
i towarowe dla obywateli Polski i 
Rosji dla pojazdów o masie do 
6t) 

Skandawa-Żeleznodorożnyj 
(towarowe) 

  

 

 

Należy jednak pamiętać, że oprócz ilości i koncentracji, czynnikami ograniczającym intensyfikację 

przewozów są – obok względów formalnych – dostępność, przepustowość oraz infrastruktura przejść 

granicznych. Ponadto, trzeba mieć na uwadze, iż oprócz właściwej lokalizacji i parametrów przejść 

granicznych niezmiernie istotne są czynniki wpływające na komfort korzystania z nich. Dlatego 

niezbędne jest wyposażanie przejść w stosowne zaplecze socjalne. Przejścia, na których odbywa się 

ruch osobowy, powinny być zaopatrzone w odpowiednie poczekalnie z miejscami siedzącymi, 

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i podróżujących z małymi dziećmi, a w przypadku większych 

przejść także w punkty medyczne. 

Od stopnia wypełnienia wyżej wymienionych warunków zależy wykorzystanie danego przejścia 

granicznego. Otwieranie nowych przejść granicznych w niektórych regionach jest uzasadnione, ale nie 

może być postrzegane, jako jedyny środek rozwoju gospodarczego przygranicznego obszaru, 

zwłaszcza gdy powielają one błędy „starych przejść”. Tworzenie przejść granicznych prawie zawsze 

będzie miało wpływ na budowanie więzi dobrosąsiedzkich, ale nie zawsze będzie wymierne 

gospodarczo i rozsądne krajobrazowo. 

 

W celu poprawy przepływu ruchu granicznego należy dążyć do rozbudowy istniejących i tworzenia 

nowych połączeń o charakterze lokalnym. Kluczowe znaczenie ma tutaj wzmocnienie sieci dróg 

dojazdowych. Taki schemat działania przyjęto m.in. w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej do roku 2020, wskazując jednocześnie najważniejsze inwestycje dla poprawy 

wewnętrznej i zewnętrznej dostępności Polski Wschodniej. Wśród nich ważne miejsce zajmuje droga 

krajowa nr 19, planowana do przebudowy do klasy drogi ekspresowej. Krajowa dziewiętnastka ma duże 

znaczeniu dla skomunikowania województw oraz powiązań międzynarodowych (Litwa, Białoruś, 

Ukraina, Słowacja). Łączy ważne ośrodki miejskie takie jak: Białystok, Lublin, Rzeszów, a ponadto 

może połączyć Litwę, Polskę i Słowację. Jej znaczenie wzrosło po przystąpieniu do Unii Europejskiej 

Rumunii i Bułgarii. Niestety obecny stan techniczny nie pozwala na pełne wykorzystanie możliwości 

jakie daje przebieg DK nr 19. Wymaga ona gruntownej przebudowy w celu poprawy bezpieczeństwa 

oraz dostosowania do panującego i przewidywanego natężenia ruchu. Na wielu odcinkach DK nr 19 

występują niesprzyjające drogownictwu warunki terenowe stanowiące jednocześnie walor regionu - 

lasy, jeziora, tereny morenowe, obszary chronione, których walory należy uwzględnić przy 

projektowaniu zamierzenia budowlanego. 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 (POWT LPR), zaleca 

natomiast skoncentrowanie wysiłków na inwestycjach o małej, lokalnej skali. W Priorytecie 1 w działaniu 
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– Poprawa dostępności, wskazano na potrzebę m.in. tworzenia nowych przejść granicznych dla 

turystów i społeczności lokalnych (przejścia wodne, rowerowe, piesze) oraz rozwoju lokalnych dróg 

dojazdowych. W celu usprawnienia przemieszczania się po terenach przygranicza POWT LPR 

proponuje rozwiązania takie jak: wspólny bilet na różne rodzaje przewozów, możliwość rezerwacji usług 

transportowych ponad granicami, przyspieszenie procedur granicznych i celnych w transporcie 

pasażerskim, a także planowanie nowych transgranicznych połączeń autobusowych, kolejowych i 

morskich. 

Nietypową formę przewozów w celu ożywienia terenów przygranicznych z Białorusią, zaproponowano 

też w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, a następnie 

potwierdzono w eksperckim projekcie KPZK. Planowana jest odbudowa i otwarcie dla ruchu Kanału 

Augustowskiego. Obecnie funkcja Kanału sprowadza się do okazjonalnej turystyki i spławu drewna. 

Kanał Augustowski jest zlokalizowany na Równinie Augustowskiej i w Kotlinie Biebrzańskiej, biegnie 

przez jeziora: Sajno, Necko, Białe, Studziennicze, oraz rzekę Czarną Hańczę. Długość Kanału 

Augustowskiego to obecnie 102 km, z czego w Polsce znajduje się 80 km, na których zbudowano 14 

śluz ( i tylko 4 na Białorusi). 

 

W tej samej Strategii, w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego południowo-wschodniej polski, 

zaplanowano uruchomienie połączeń kolejowych z Lublina i Rzeszowa do Lwowa, a także zbudowanie i 

podjęcie realizacji programu „towarzyszącego” wykorzystaniu Linii Hutniczo-Szerokotorowej (LHS). 

Planowana jest również kompleksowa rozbudowa i modernizacja układów drogowo-komunikacyjnych, 

zakładająca otwarcie około 8 nowych przejść granicznych. Usprawnienie przepływu osób i towarów 

przez granicę polsko-ukraińską jest niezbędne wobec kolejek samochodów ciężarowych oczekujących 

na wjazd na Ukrainę, a także w perspektywie Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. 

W związku z EURO 2012 spodziewany jest masowy przyjazd kibiców zarówno z Unii Europejskiej, jak i 

innych państw, nie należących do strefy Schengen. Poszczególne imprezy sportowe w ramach EURO 

2012 odbywać się będą zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Ukrainy, co będzie 

skutkowało częstym przekraczaniem granicy zewnętrznej Unii Europejskiej przez liczne grupy kibiców. 

Aby podołać wyzwaniom kongestii ruchu osobowego i towarowego przystąpiono do opracowania 

Program rozwoju polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2009-2013. Projekt Programu kładzie 

nacisk na rozbudowę przejść granicznych drogowych, wyposażając je w duże parkingi buforowe dla 

samochodów ciężarowych, lądowiska dla śmigłowców, a także specjalistyczne punkty kontroli 

(żywności, pasz, fitosanitarnych, weterynaryjnych). W tym samym dokumencie infrastrukturę kolejową 

przejść granicznych oceniono w większości przypadków, jako niedostosowaną ani do potrzeb 

podróżnych, ani służb granicznych oraz wymagającą przeprowadzenia licznych prac modernizacyjnych. 

Działania dotyczące przejść granicznych Dorohusk – Jagodzin oraz Hrubieszów Włodzimierz Wołyński 

będą obejmowały zarówno budowę nowych obiektów, jak i przebudowę torowisk oraz ramp kontrolnych. 

O powadze problemu stanowi fakt, że nawet największe przejście graniczne kolejowe na granicy 

polsko-ukraińskiej - Przemyśl – Mościska wymaga modernizacji, która obejmie zarówno część 

osobową, jak i towarową. Podjęte działania pozwolą na rozszerzenie zakresu kontroli dokonywanej na 

przejściu m.in. o kontrole fitosanitarne. 

 

Natomiast ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2033 roku, 

opracowany w grudniu 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, szanse rozwoju 
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obszarów przygranicza upatruje w kierunkowym rozbudowaniu infrastruktury przejść granicznych. 

Wybudowanie sieci centrów logistycznych dla obsługi transportu kombinowanego pozwoli na sprawną 

obsługę transportu tranzytowego. Wzmocnieniu mają ulec połączenia dalekobieżne przystosowane do 

przewozu ładunków masowych i kontenerowych pomiędzy obszarami metropolitalnymi oraz przejściami 

granicznymi, wykorzystujące zmodernizowaną sieć kolejową (tzw. szybkie koleje towarowe o prędkości 

120 km/h). Ponadto, w zamyśle autorów eksperckiego projektu Koncepcji, wykorzystanie transportu 

kolejowego pozwoli na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 

Abstrahując od powyższego, należy zaznaczyć, iż rozbudowa przejść granicznych jak i inwestycji 

towarzyszących musi odbywać się w sposób przemyślany i racjonalny nie tylko ze względów 

ekonomicznych, ale także ze względów środowiskowych. Polska Wschodnia jest bowiem obszarem 

mało zurbanizowanym, charakteryzującym się ekstensywnym rolnictwem i dużym bogactwem 

przyrodniczym – siedliskowym i gatunkowym. Walory przyrodnicze Polski Wschodniej stanowią jej 

podstawowy potencjał rozwojowy oraz niejako wizytówkę rozpoznawalną w całej Europie. Inwestycje 

infrastrukturalne lokalizowane na tak cennym przyrodniczo i krajobrazowo obszarze wymagają 

określonych procedur, które pozwolą na oszacowanie negatywnego wpływu przedsięwzięcia na 

środowisko, a także pozwolą zaproponować rozwiązania minimalizujące i ewentualne kompensujące. 

Większość dużych inwestycji już na etapie dokumentów strategicznych jest oceniania pod względem 

wpływu na środowisko podczas strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Podczas tej 

procedury nie tylko zespól ekspertów tworzących prognozę oddziaływania na środowisko, ale organy 

ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej, a także samo społeczeństwo mają szansę wpłynąć na 

założenia i propozycje przedstawione w dokumencie czyniąc go bardziej sprzyjającym dla środowiska i 

ludzi. W tym miejscu warto zaznaczyć, że jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

wynika, że realizacja założeń dokumentu może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 

2000, to taki projekt dokumentu nie może zostać przyjęty, o ile nie zachodzą przesłanki określone w art. 

6.3 Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory). Projekt takiego planu może zostać przyjęty tylko ze względu na imperatyw 

wynikający z nadrzędnego interesu publicznego, przy braku rozwiązań alternatywnych, oraz po 

obligatoryjnym określeniu działań kompensujących koniecznych do zapewnienia ochrony danego 

obszaru lub obszarów Natura 2000. 

 

Aspektem na który należy zwrócić uwagę przy planowaniu sieci przejść granicznych, pomijanym w 

wielu dokumentach, jest ich specyfika przekładająca się z kolei na ich oddziaływanie na strukturę 

społeczną. Na lokalny rozwój ma wpływ nie tylko samo otwarcie przejścia, ale też jego rodzaj, czas 

istnienia oraz położenie geograficzne względem innych przejść granicznych. Odnośnie charakteru 

przejść należy zauważyć, że przejścia kolejowe mają mniejszy wpływ na rozwój regionów niż przejścia 

drogowe. W prawdzie, stymulują one lokalny rynek pracy, ale jest to tylko wpływ punktowy dający 

wymierny efekt na określoną liczbę osób. Natomiast przejścia graniczne drogowe charakteryzują się 

wpływem liniowym, zintensyfikowanym przy samym przejściu, oraz dużym wykorzystaniem przez 

społeczności lokalną. Wyniki badań wskazują, iż ok. 66% osób przekraczających granice mieszka w 

odległości mniejszej niż 50 km od przejścia granicznego, a 14% osób mieszka na obszarze oddalonym 

o ponad 100 km. Spowodowane jest to różnym poziomem cen towarów i usług - dopóki ceny artykułów 

w Polsce i krajami zza wschodniej granicy będą się utrzymywały, a odległość od przejść granicznych do 
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ośrodków handlowych pozostanie odpowiednio niewielka (dojazd nie przestanie się opłacać), dopóty 

handel przygraniczny, a więc i ruch społeczności lokalnej, będzie się utrzymywał. Niestety, ekonomia 

rodzinnych budżetów, która warunkuje preferencje zakupowe lokalnych społeczności działa na 

niekorzyść budżetu państwa i dochodów gmin. 

Ponadto, można zauważyć, że odmienny skutek dla przylegających terenów mają przejścia towarowe i 

osobowe. Pierwsze z nich mają minimalny wpływ na rozwój obszarów przygranicznych, drugie zaś przy 

przemyślanej promocji regionu mogą spowodować znaczny dochód lokalnych ośrodków bazujących na 

turystyce i towarzyszącej jej infrastrukturze. 

Najwięcej pozytywnych zjawisk gospodarczych i społecznych obserwuje się w gminach, na terenie 

których funkcjonują przejścia graniczne drogowe, gdzie odbywa się pełny ruch graniczny osobowy i 

towarowy. 

 

Po wejściu Polski do Strefy Schengen długość granic na których wymagana jest kontrola graniczna 

uległa wyraźnemu zmniejszeniu, ograniczając ją w praktyce do trzech państw. Usprawnienie przepływu 

towarów, ludzi i usług przez zachodnią granicę państwa, mocno kontrastuje z zaostrzeniem kontroli 

granicznych i utrudnieniami w handlu przy granicy wschodniej. 

Z wejścia do Strefy Schengen zadowolonych jest większość Polaków (85% badanego społeczeństwa), 

nie zdając sobie sprawy z izolacji kraju po stronie wschodniej. Zaostrzone kryteria wydawania wiz oraz 

wzrost ich cen, spowodował znaczny spadek w ilości wydawanych pozwoleń na przekroczenie granicy. 

Polskie konsulaty wydały w porównaniu do lat ubiegłych średnio 60 proc. mniej wiz dla Białorusinów, 40 

proc. mniej dla Ukraińców i o 20 proc. mniej dla Rosjan. Tą malejącą tendencję, której skutki najsilniej 

odbijają się na terenach przygranicznych może zatrzymać, oprócz racjonalnej polityki kraju, europejski 

projekt pn. Partnerstwo Wschodnie, realizowany w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. W dniu 3 

grudnia 2008 r. został on przyjęty przez Komisję Europejską, która zaproponowała jednocześnie m.in. 

utworzenie strefy wolnego handlu, podpisanie układów o stowarzyszeniu, ułatwień wizowych dla 

obywateli państw uczestniczących w Partnerstwie. Założenia powyższego projektu mogą stać się 

silnym impulsem do zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej na obszarach przygranicznych, 

zwiększając tym samym dobrobyt lokalnych społeczności. 

By zrealizować zamierzone cele, niezbędna będzie zmiana struktury infrastruktury przygranicznej. 

Modernizacja istniejących i budowa nowych przejść granicznych może mieć fundamentalny wpływ na 

ekonomiczne ożywienie regionu Polski Wschodniej. Należy jednak pamiętać, że przejścia graniczne 

tworzą pewną funkcjonalną sieć, której ogniwa wzajemnie na siebie oddziaływają determinując pozycje 

pozostałych. Tylko przemyślane działania oparte na analizach i prognozach, a także na świadomym 

określeniu roli przejścia w strukturze pozwolą na rozwój regionu w sposób uprzednio zaplanowany. 

Analizy i prognozy muszą uwzględniać nie tylko aspekty przewozowe, ale także tło jakim jest spójność 

przyrodnicza, historia i specyfika społeczeństwa danego regionu oraz przewidywane trendy 

ekonomiczne uwarunkowane przez duże inwestycje. Duże znaczenie będzie miało też zaplecze po 

drugiej stronie granicy, a także stopień zintegrowania planowania rozwoju regionów przygranicznych. 

Nie ulega wątpliwości, że osiągnięcie sukcesu przez Polskę Wschodnią stanowi duże wyzwanie dla 

decydentów i planistów, niemniej szansa na spójny, zrównoważony rozwój na terenie całej Polski jest 

wizją niezmiernie kuszącą i coraz bardziej realną. 
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