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W dniach 18-19 paêdziernika 2007 r. w Warszawie odby∏a si´ konferencja „Spo∏eczno-ekonomiczne i Êrodowiskowe aspekty rozwoju infrastruktury drogowej. DoÊwiadczenia europejskie”.
Organizatorami konferencji byli:
– Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych
(PSWNA)
wspólnie z:
– Europejskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (EUROPEAN ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION – EAPA),
– Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Asfaltów (EUROBITUME).
Konferencja zosta∏a zorganizowana w ramach przygotowaƒ do 4-tego Kongresu EURASPHALT & EUROBITUME, który odb´dzie si´
w dniach 21-23 maja 2008 r. w Kopenhadze.
W konferencji uczestniczy∏o 80 osób, w tym 20 z zagranicy, z nast´pujàcych krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Litwa,
Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, W´gry, Ukraina. Zarówno uczestnicy
krajowi jak zagraniczni reprezentowali producentów materia∏ów drogowych i wykonawców nawierzchni, a tak˝e administracj´ drogowà, zaplecze naukowo-badawcze oraz organizacje ekologiczne.
Konferencj´ w imieniu organizatorów otworzy∏ pan Dariusz S∏otwiƒski – prezydent EAPA i prezes PSWNA.
Na wst´pie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad pan Zbigniew Kotlarek, omówi∏ aktualne zagadnienia polskiego drogownictwa.
W prezentacji pt. Polskie drogi – budowa, ekologia, bezpieczeƒstwo zosta∏y przedstawione mapy drogowych priorytetów z akcentem na plany inwestycyjne zwiàzane ze wspó∏organizacjà przez Polsk´
Euro 2012. Opisano nak∏ady na budow´ dróg oraz zadania GDDKiA. Zaprezentowano mapy i wykresy przedstawiajàce poziom zaawansowania
prac na poszczególnych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych.
Opisane zosta∏y równie˝ dzia∏ania podejmowane przez GDDKiA
zwiàzane z ochronà Êrodowiska naturalnego (roÊlinnoÊç, wody, gleby,
ochrona fauny), kompensacje przyrodnicze, a tak˝e ochrona przed ha∏asem drogowym. Autor stwierdzi∏, ˝e GDDKiA w zakresie ochrony Êrodowiska cz´sto podejmuje i wprowadza wi´cej dzia∏aƒ ni˝ wynika to z obowiàzków na∏o˝onych przez prawo.
Nast´pnie kontynuowano konferencj´, która obejmowa∏a dwa panele tematyczne:
•Panel 1: Spo∏eczno-ekonomiczne uwarunkowania budowy infrastruktury drogowej,
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Powitanie uczestników konferencji przez pana Dariusz S∏otwiƒskiego
– prezydenta EAPA i prezesa PSWNA
(Fot. K. Jab∏oƒski)

•Panel 2: Konflikt interesów pomi´dzy rozwojem infrastruktury
a ochronà Êrodowiska.
W trakcie panelu 1 w dniu 18.10 2007 r. przedstawiono uczestnikom nast´pujàce prezentacje:
❖ Otto Schwetz (TINA Vienna Transport Strategies GmbH) – Ku
zintegrowanej infrastrukturze transportowej w Centralnej
i Wschodniej Europie.
Podstawowà tezà wystàpienia by∏o stwierdzenie, ˝e Europa potrzebuje zrównowa˝onego rozwoju wszystkich Êrodków transportu, które powinny tworzyç ∏àcznie spójnà sieç.
Obecnie europejska polityka transportowa koncentruje si´ na harmonizacji, liberalizacji oraz polityce strukturalnej po∏àczeƒ transgranicznych. W prezentacji opisane zosta∏y trudnoÊci w tworzeniu spójnej
sieci po∏àczeƒ mi´dzy krajami europejskimi, wynikajàce przyk∏adowo
z wyspiarskiego charakteru Wielkiej Brytanii i Irlandii i braku naturalnej
granicy z innymi krajami Unii Europejskiej, barier tworzonych przez pasma górskie np. Alp i Pirenejów.
W prezentacji przedstawiono trasy najwa˝niejszych korytarzy transeuropejskich. Autor podkreÊli∏ potrzeb´ zrównowa˝onego rozwoju
wszystkich Êrodków transportu w zintegrowanej sieci i uwypukli∏ g∏ówne problemy zwiàzane z tworzeniem takiej sieci po∏àczeƒ.
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❖ Marian Hantak (United Nations Economic Comission for Europe
– UNECE) – Rola UNECE w rozwoju infrastruktury drogowej Centralnej i Wschodniej Europy.
W prezentacji zosta∏a przedstawiona historia, g∏ówne osiàgni´cia
i obecne dzia∏ania realizowane w ramach projektu budowy autrostrady
Pó∏noc-Po∏udnie (Trans-European North-South Motorway Project -TEM)
w ramach UNECE (Komisja Ekonomiczna ONZ ds. Europy).
TEM to najstarszy regionalny projekt infrastrukturalny w Europie zainicjowany przez Polsk´ i W´gry w celu uzyskania pomocy ONZ w przygotowaniu, projektowaniu i budowie autostrad.
G∏ówne osiàgni´cia TEM to ustalanie standardów i rekomendowanych praktyk, gromadzenie danych, map, szerzenie know-how i wiedzy
specjalistycznej, szeroka wspó∏praca z organizacjami zajmujàcymi si´ infrastrukturà drogowà. TEM Master Plan, opracowany w 2005 r., to strategia inwestycyjna dla rozwoju sieci autostrad i dróg ekspresowych w 21
krajach Europy Centralnej, Wschodniej i Po∏udniowo-Wschodniej (13
krajów uczestniczàcych w projekcie TEM i 8 nie nale˝àcych do TEM).
W prezentacji szczególna uwaga zosta∏a poÊwi´cona TEM Master Plan,
opracowanym w 2005 r. i planowanej na 2008 r. rewizji tego projektu.
Przedstawione zosta∏y mo˝liwe kierunki zmian TEM Master Plan po
rewizji planowanej na 2008 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne w drogownictwie oznacza d∏ugotrwa∏e kontrakty obejmujàce swoim zakresem zarówno realizacj´ inwestycji, jak i póêniejsze jej utrzymanie.
W Unii Europejskiej (UE) prowadzony b´dzie projekt sprawdzenia
innowacyjnych zamówieƒ – na budow´ i utrzymanie dróg. Zakres czasowy projektu to 20 miesi´cy (2008-2009). Partnerami projeku sà
Szwecja, Dania, Wielka Brytania, Belgia, Norwegia, Hiszpania. Realizacja odbywa si´ we wspó∏pracy z EAPA oraz EUROBITUME.
Autor wskaza∏ na dziedziny, w których powinny byç prowadzone badania w zakresie wprowadzania nowych zasad zamówieƒ, a dotyczàcych
takich zagadnieƒ jak bezpieczeƒstwo ruchu czy ochrona Êrodowiska; ryzyko i odpowiedzialnoÊç zamawiajàcego i wykonawcy; ewentualne mechanizmy ubezpieczenia.

Jan-Eric Nilsson podczas prezentacji
(Fot. K. Jab∏oƒski)

W trakcie panelu 2 w dniu 19.10 2007 r. przedstawiono uczestnikom nast´pujàce prezentacje:

Prezydium konferencji
(Fot. K. Jab∏oƒski)

❖ Jan-Eric Nilsson (VTI, Swedish National Road and Transport Research Institute) – Innowacyjne drogi – nowe wyzwania
i mo˝liwoÊci w realizacji kontraktów.
W prezentacji przedstawiono problem s∏abej efektywnoÊci przemys∏u budowlanego w Szwecji. Autor, reprezentujàcy Szwedzki Instytut Badawczy Dróg i Transportu, dopatruje si´ mo˝liwoÊci rozwiàzania tego
problemu w zmianie sposobu kontraktowania robót. Uwa˝a, ˝e s∏uszne
jest promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Przeniesienie ryzyka oraz korzyÊci na wykonawc´ zach´ca∏oby go do stosowania
innowacyjnych rozwiàzaƒ. W ramach obecnego systemu zamawiajàcy
okreÊla co i w jaki sposób powinno byç wykonane, a nast´pnie wybiera
najatrakcyjniejszà cenowo ofert´. W takim stanie rzeczy wykonawca ponosi odpowiedzialnoÊç za nale˝ytà starannoÊç wykonania robót w zaoferowanej cenie. System taki nie zapewnia pobudzania wykonawcy do poszukiwania nowych rozwiàzaƒ.
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❖ Flamming F. Johansen (Danish Road Direktorate) – Równowa˝enie interesów – potrzeba wczesnych konsultacji.
Na wst´pie prezentacji Autor przedstawi∏ zarówno charakterystyk´
sieci drogowej w Danii i struktur´ transportu jak i podstawowe zadania
i obowiàzki Duƒskiej Dyrekcji Dróg (Danish Road Direktorate), podlegajàcej Ministerstwu Transportu i Energii. Zakres zadaƒ Duƒskiej Dyrekcji
Dróg obejmuje takie zagadnienia jak: rozwój sieci, ulepszanie, konserwacja dróg krajowych; zarzàdzanie ruchem; kooperacja, gromadzenie
danych i standaryzacja w sektorze drogowym.
Przedstawione zestawienie procentowe struktury transportu – ludzi,
jaki i towarów – ukazuje wag´ znaczenia transportu drogowego w Danii.
W prezentacji pokazano te˝ jak wa˝nà rol´ w procesie inwestycyjnym w Danii odgrywa faza konsultacji spo∏ecznych – czytelne obwieszczenia, przygotowanie bogatych w treÊci materia∏ów dla uczestników
spotkaƒ, aktywne u˝ywanie internetu dla zapoznania spo∏ecznoÊci z problematykà i planami budowlanymi.
Po spotkaniu ze spo∏ecznoÊcià spisywane jest podsumowanie
wszelkich komentarzy i sugestii od spo∏eczeƒstwa oraz komentarzy
Duƒskiej Dyrekcji Dróg.
Rozwa˝ane sà zawsze ró˝ne warianty wraz z ich wst´pnà ocenà Êrodowiskowà. Nast´pnie dokonywane jest szczegó∏owe studium Êrodowiskowe. Prezentowane sà wizualizacje.
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Spotkania z spo∏ecznoÊcià powinny zapewniaç odpowiednià iloÊç
czasu na dyskusj´. Uczestnikom powinny byç wr´czane kopie raportów
oddzia∏ywania na Êrodowisko. WyjaÊniane powinno byç, co jest tematem dyskusji, na kogo i w jakim etapie spo∏eczeƒstwo mo˝e wywieraç
wp∏yw i w jaki sposób komentowaç projekty.
Uczestnikom spotkania powinien zostaç opisany ca∏y proces decyzyjny oraz przedstawione podmioty w nim uczestniczàce. Konsultacje
powinny byç prowadzone we wczesnym etapie – zanim decyzje sà podj´te. Prowadzàcy spotkanie nie powinien staraç si´ „sprzedaç” projektu, a wiarygodnie przedstawiç jego zalety i wady.
❖ Andreas Piela (Ministry of Environmental Affairs, Land Branderburg)
– DoÊwiadczenia w dostosowywaniu przeciwstawnych celów, rozwój infrastruktury drogowej a Natura 2000.
W prezentacji Autor, reprezentujàcy Ministerstwo Ochrony Ârodowiska Branderburgii (Niemcy), wyjaÊni∏ zasady realizowania europejskich dyrektyw dotyczàcych ochrony ptaków i naturalnych siedlisk oraz
celów programu Natura 2000. Przedstawiono przyk∏ady planów infrastrukturalnych i projektów realizowanych w Brandenburgii w celu wyjaÊnienia jak nale˝y rozpatrywaç dyrektywy europejskie. W prezentacji pokazano sposoby podejÊcia do sprzecznych celów programu Natura
2000 oraz projektów i planów infrastrukturalnych.
Cele istotne z punktu widzenia budowy dróg to tworzenie narodowych planów infrastrukturalnych, potrzeba zajmowania terenów pod budow´, szybka realizacja inwestycji, Êcis∏a spójna sieç drogowa. Natomiast cele wa˝ne ze wzgl´du na program Natura 2000 to realizacja dyrektyw europejskich dotyczàcych ochrony terenów, ochrona gatunków
zwierzàt, a tak˝e ochrona spójnoÊci chronionych terytoriów.
Autor przedstawi∏ przyk∏ady sytuacji, w których projekty inwestycji
zosta∏y zatwierdzone pomimo negatywnego oddzia∏ywania na obszary
chronione wraz z przedstawieniem okolicznoÊci, w jakich takie odst´pstwa sà mo˝liwe.
Pos∏u˝ono si´ przyk∏adem drogi B 102n – po∏àczenie Rathenow/Premnitz i autostrady BAB2 z przeci´ciem obszaru specjalnej
ochrony ptaków i obszaru specjalnej ochrony siedlisk oraz kopalni w´gla brunatnego zlokalizowanej wewnàtrz specjalnego obszaru ochrony
siedlisk.

G∏ównym przes∏aniem prezentacji by∏o stwierdzenie, ˝e przestrzeganie dyrektyw nie jest kwestià wyboru – jest obligatoryjne dla cz∏onków UE.
Jednak˝e mo˝liwe jest wypracowanie rozwiàzaƒ godzàcych rozbie˝ne cele programu Natura 2000 i potrzeby rozwoju infrastruktury drogowej. Nale˝y tylko rozwa˝yç ró˝ne warianty i wybraç najkorzystniejszy.
❖ Przemys∏aw Chylarecki (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków) – Od konfrontacji do wspó∏pracy.
W prezentacji przedstawiono zagadnienie negatywnego wp∏ywu ruchu ko∏owego na Êrodowisko z podkreÊleniem problemu ha∏asu drogowego, jako czynnika utraty siedlisk. Opisane zosta∏o równie˝ zjawisko
podwy˝szonej ÊmiertelnoÊci ptaków w wyniku kolizji oraz negatywnego
oddzia∏ywania bliskoÊci tras samochodowych na populacje innych
zwierzàt z uwzgl´dnieniem opóênionych efektów, czyli rozk∏adania si´
negatywnych nast´pstw budowy drogi w czasie.
W obecnej praktyce krajowej, zdaniem Autora, nie przyk∏ada si´
odpowiedniej uwagi do ocen wariantowych inwestycji drogowych. Niepowa˝nie traktowane sà kwestie przyrodnicze.
Najwi´cej sytuacji konfliktowych wynika na tle problematyki obszarów Natura 2000. Inwestycje majàce negatywny wp∏yw na chronione
obszary siedliskowe mogà byç prowadzone tylko w wyjàtkowych sytuacjach i po spe∏nieniu ∏àcznie warunków: braku rozwiàzaƒ alternatywnych, nadrz´dnego interesu spo∏ecznego, realnej kompensacji strat.
Niestety mamy w Polsce do czynienia z brakiem zrozumienia ze strony
administracji rzàdowej dla tych zagadnieƒ.
Nale˝y pami´taç, ˝e po∏o˝enie inwestycji wzgl´dem obszaru nie ma
znaczenia – wa˝ne jest jej oddzia∏ywanie na Êrodowisko. Trudniej jest
przeprowadziç inwestycje na terenie, który spe∏nia warunki ochrony na
zasadach programu Natura 2000 a nie jest wpisany do rejestru, ni˝ na
takim, który jest oficjalnie wyznaczony. Skutkami nieprzestrzegania
przepisów unijnych to wstrzymanie finansowania dla inwestycji po∏o˝onych na obszarach spe∏niajàcych warunki Natura 2000; pozwanie Polski
przed Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci; problemy z wizerunkiem
Polski oraz rozleg∏y konflikt spo∏eczny zwiàzany chocia˝by z obwodnicà
Augustowa. Niesie to równie˝ negatywne nast´pstwa dla innych inwestycji.
Autor zwróci∏ uwag´ na koniecznoÊç poÊwi´cenia wi´kszej uwagi
ocenie ochrony Êrodowiska (OOÂ) oraz wariantowaniu przebiegu trasy.
Wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi powinna byç prowadzona
od samego poczàtku planowania inwestycji.
Podsumowania obrad i zamkni´cia konferencji dokona∏ prezydent
EUROBITUME pan Philippe Dewez, który stwierdzi∏, ˝e fakt, i˝ 80%
transportu odbywa si´ na drogach sprawia, ˝e post´p gospodarczy jest
niemo˝liwy bez rozwini´tej sieci drogowej. Z drugiej strony olbrzymi
wp∏yw na poziom ˝ycia ludzi ma stan Êrodowiska naturalnego. Konieczne jest równowa˝enie – cz´sto sprzecznych - interesów.
Pan Philippe Dewez poinformowa∏ uczestników konferencji o za∏o˝eniach 4-go Kongresu EURASPHALT & EUROBITUME i zaprosi∏ do
udzia∏u w tym Kongresie.

Andreas Piela podczas prezentacji
(Fot. K. Jab∏oƒski)
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