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Wstęp
Województwo pomorskie z racji swojego nadmorskiego położenia, a nade
wszystko z powodu zlokalizowania na jego obszarze dużych portów morskich
Gdańska i Gdyni jest niejako zmuszone do dbania o jak najlepszy rozwój infrastruktury transportowej, która owe porty może połączyć z ich zapleczem. Zrozumiałym jest więc, iż największą uwagę skupia się na rozwoju infrastruktury
transportowej w relacji północ-południe. Od wielu już lat głównym tematem
w tej materii jest budowa autostrady A-l. Jej znaczenie jest bez wątpienia istotne nie tylko dla dalszego funkcjonowania portów morskich, ale dla całej gospodarki województwa pomorskiego (por. W. Andruszkiewicz, 2000, J. Gwizdała,
2000; S. Hinc, 1998; H. Klimek, 1999, 2003; R. Rolbiecki, 2002;
W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, 2002; A. Salomon, 1999,2000; K. Sulima-Chlaszczak, 1999; A. Szwichtenberg, 2002; K. Wojewódzka-Król, 1997,
2000, 2003a, 2003b; K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, 2000a, 2000b).
Jednak roli autostrady A-l nie należy przeceniać. Po jej wybudowaniu wszystkie problemy województwa pomorskiego nie rozwiążą się tak jak po pojawieniu
deus ex machina. Nie nastąpi też, w tak prosty sposób, trwały dobrobyt (por.
1. Szomburg, 2000; S. Szultka, 2000). Nieliczne głosy wskazują przy tym, na
znaczne koszty wybudowania autostrady A-l, co przy niezbyt pewnych efektach prorozwojowych, jakie miałaby wygenerować, zmusza do rozważenia zarówno jej klasy, jak i przebiegu (por. M. Dutkowski, 200 l).
Natomiast problematyka rozwoju infrastruktury transportowej w województwie pomorskim na połączeniach wschód-zachód odgrywa drugorzędną
rolą. A przecież one także mogą generować rozwój regionu. Połączą go nie
tylko ze "starymi" krajami Unii Europejskiej na zachodzie, czy z "nowymi" na
wschodzie, ale też z Rosją - zarówno tą położoną dalej, jak i tą znajdującą się
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na wyciągnięcie ręki - Obwodem Kaliningradzkim. Możliwe, iż ten ostatni
aspekt jest w tym układzie najważniejszy. Obwód Kaliningradzki jest przecież
bramą do wielkiego rynku, na którym polscy przedsiębiorcy powinni być obecni. A jest to rynek, na którym jeszcze długo będzie miejsce dla nowych towarów lub inwestycji. Obwód Kaliningradzki już teraz stanowi istotny węzeł
transportowy. Na dodatek istnieją ambitne plany jego rozbudowy, które mają
utworzyć w tym miejscu pomost pomiędzy Europą Zachodnią i Rosją. Są one
jednak póki co hamowane zarówno przez sytuację ekonomiczną jak i mentalność rodem z poprzedniej epoki u pewnej części urzędników czy polityków
(por. T. Palmowski, 2002). To może się jednak w obecnych uwarunkowaniach
"otoczenia" tej rosyjskiej eksklawy przez Unię Europejską bardzo szybko
zmienić.
Transport w strategii realizowanej do 2000 r.
Pierwszą po 1989 r. próbą kompleksowego uporządkowania celów rozwoju ówczesnego województwa gdańskiego i wskazania ścieżek realizacji
możliwych do zaakceptowania przez środowiska faktycznie decydujące o kierunkach i tempie rozwoju była stworzona w 1997 r. strategia rozwoju województwa gdańskiego (Województwo gdańskie ..., 1997). Jest ona dokumentem,
na którym opiera się uchwalona w 2000 r., po reformie administracyjnej kraju,
nowa strategia rozwoju napisana dla województwa pomorskiego (Strategia
rozwoju ..., 2000).
W strategii rozwoju województwa gdańskiego transport zajął istotną rolę.
Już pierwszy główny cel spośród dwunastu brzmi w sposób następujący: "Rozwój międzynarodowych połączeń transportowych obsługujących węzeł lądowomorski Gdańsk - Gdynia (autostrada A-l, droga ekspresowa do Kaliningradu,
Via Hanseatica, magistrala kolejowa TER, port lotniczy Rębiechowo, żegluga
promowa i infrastruktura portowa)." (Województwo gdańskie ..., 1997, s.53).
Natomiast siódmy cel to: "Integracja systemu komunikacyjnego Trójmiasta
oraz przezwyciężenie wąskich gardeł transportowych w aglomeracji i punktach
wylotowych (Reda, Żukowo, Przejazdowo, Tczew)." (Województwo gdańskie ..., 1997, s. 54).
Strategia rozwoju zakłada przekształcenie węzła Gdańsk - Gdynia w centrum logistyczne europejskiego sytemu transportowego. Zarysowuje możliwości osiągnięcia tego celu, a także przedstawia scenariusz zagrożeń i działania,
dzięki którym można ich uniknąć. Do czynników utrudniających rozwój istniejącego węzła transportowego zalicza ona (Województwo gdańskie ..., 1997):
a) konkurencyjne wobec Pomorza Gdańskiego ukształtowanie korytarzy transportowych północ-południe, co przejawia się poprzez:
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konkurencyjne szlaki wiodące ze Skandynawii do kontynentalnej Europy,
w tym zwłaszcza połączeniem tunelowo-mostowym w cieśninie Óresund I,
ofensywę portów niemieckich,
aspiracje Litwy, Łotwy i Estonii do zwiększenia zaplecza tranzytowego
własnych portów morskich, które posiadają większy potencjał niż porty
polskie,
niekorzystne z punktu widzenia interesów strategicznych województwa
gdańskiego wytyczenie drogi Via Baltica o przebiegu od Helsinek, poprzez
Tallin, Rygę, Kowno, Białystok do Warszawy,
b) obejście regionu przez równoleżnikową oś pomiędzy zachodem a wschodem
Europy, utrwalane, poprzez nadanie priorytetu w realizacji autostradom
równoleżnikowym A-2 i A-4, co prowadzi do:
- wzmocnienia alternatywnego korytarza transportowego północ-południe
przez Danię i Niemcy,
- marginalizacji regionu gdańskiego w obsłudze handlu wschód-zachód.
Według strategii spośród głównych elementów układu transportowego ówczesnego województwa gdańskiego zadowalający stan wykazywała magistrala
kolejowa TER (Trans European Railway) oraz Port Lotniczy GdańskRębiechowo. Uznano, że komunikacja kolejowa z zapleczem jest silną stroną
węzła lądowo-morskiego Gdańsk - Gdynia. Wymaga ona jednak modernizacji,
poprawy wyposażenia i inwestycji uzupełniających w zapleczu usługowym i naprawczym. Zwrócono uwagę na potrzebę likwidacji "wąskiego gardła" w stacji
rozrządowej Zajączkowo Tczewskie oraz modernizacji trakcji i wprowadzenia
nowego taboru umożliwiającego kursowanie pociągów pasażerskich na linii
E-65 (z Gdyni przez Gdańsk do Warszawy) z prędkością 160 km/godz. W zakresie wykorzystania transportu lotniczego podkreślono konieczność poprawienia dostępności do lotniska w Gdańsku-Rębiechowie
poprzez modernizację
dróg dojazdowych oraz zwiększenie liczby bezpośrednich połączeń międzynarodowych - zwłaszcza z Helsinkami, Sztokholmem, Rygą, Tallinem, Berlinem
i Frankfurtem.
Diagnoza układu komunikacyjnego województwa gdańskiego i jego pozycji międzynarodowej przedstawiona w strategii wskazała następujące priorytety
rozwojowe (Województwo gdańskie ..., 1997, s. 62):
autostrada Al;
inne drogi szybkiego ruchu;
infrastruktura i bazy portowe;
dostęp komunikacyjny do portów;
żegluga promowa.
W opracowaniu dotyczącym autostrady A-l przedstawiono ocenę sytuacji
oraz możliwe scenariusze: pasywny i aktywny. Spośród innych dróg szybkiego
ruchu podkreślono wagę wybudowania równoleżnikowej Nadmorskiej Drogi
I Zostało ono otworzone
w lipcu 2000 r., a więc w momencie tworzenia strategii województwa
pomorskiego połączenie było jeszcze w budowie.
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Ekspresowej Via Hanseatica łączącej regiony położone na południowym wybrzeżu Bałtyku od Niemiec przez Polskę, Obwód Kaliningradzki, Litwę, Łotwę,
Estonię, aż po Rosję (St. Petersburg).
W ramach rozwoju portów morskich jako najważniejsze zadania na przyszłość określono (Województwo gdańskie ..., 1997, s. 69-74):
- pełne wykorzystanie postanowień ustawy portowej, która weszła w życie
5 lutego 1997 r. (polegające na przekształceniu własnościowym portów),
rozbudowę infrastruktury portów i dostosowanie jej do wymogów nowoczesnych technologii przemieszczania ładunków i obsługi pasażerów,
utworzenie w każdym z portów nowoczesnego centrum dystrybucyjnologistycznego,
wypracowanie długofalowej koncepcji spółek "Zarządy Portów" Gdańska
i Gdyni.
Ponadto w strategii przedstawiono potrzebę poprawienia dostępu komunikacyjnego do portów morskich z zaplecza lądowego. Jako najistotniejsze dla
portu w Gdyni w tym zakresie, wymieniono, dokończenie budowy Trasy
Kwiatkowskiego, a także przebudowę kompleksu drogowego ulic Janka Wiśniewskiego i Polskiej. Natomiast jako priorytety dla portu w Gdańsku określono, wybudowanie mostu na Martwej Wiśle oraz budowy Dużej Obwodnicy
Południowej, trasy W-Z, a następnie połączenia lewobrzeżnej części portu
z częścią prawobrzeżną - np. poprzez budowę tunelu. Pozytywnie oceniono
połączenia portu gdańskiego w systemie transportu rurociągowego. Założono
też, iż w długim horyzoncie czasowym powinien być wykorzystany szlak żeglugi śródlądowej na trasie Gdańsk - Elbląg - Zalew Wiślany - Kaliningrad.
Strategia rozwoju zakłada również rozwój żeglugi promowej i podkreśla jej
włączenie do przebiegu planowanej autostrady A-l.
W ramach siódmego celu strategicznego określonego dla ówczesnego województwa gdańskiego, postulowano dokonanie integracji lokalnego transportu
pasażerskiego w ramach aglomeracji trójmiejskiej (Gdańska, Gdyni, Sopotu,
Rumii, Redy, Wejherowa, Pruszcza Gdańskiego i Tczewa), co miałoby doprowadzić do (Województwo gdańskie ..., 1997, s. 177):
zapewnienia atrakcyjnych warunków podróżowania transportem zbiorowym na obszarze całej aglomeracji;
wzmocnienia pozycji konkurencyjnej transportu zbiorowego w stosunku do
transportu indywidualnego;
uzyskania możliwości
prowadzenia jednolitej
polityki transportowej
i optymalizacji nakładów ponoszonych na transport.
W strategii rozwoju wiele uwagi poświęcono opracowaniu podmiotowego
i przedmiotowego zakresu integracji oraz obszernie przedstawiono możliwe
warianty działań. Szczegółowo przedstawiono program inwestycji jaki należałoby wykonać rozbudowując układ komunikacyjny Trójmiasta. Zaprezentowano też listę inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa, które miały
na celu likwidację "wąskich gardeł".
.
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Transport w strategii realizowanej od 2000 r.
Dokument strategii rozwoju województwa pomorskiego uchwalony przez
Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 3 lipca 2000 r., już we wstępie porównywany jest przez Marszałka Jana Zarębskiego do "ścieżki", która powinna
mieć, przenośnie i dosłownie, klasę autostrady i infostrady (Strategia rozwoju ...,
2000). Może więc z tego wynikać, że budowa autostrady A-l zajmuje w tym
dokumencie znaczenie pierwszego rzędu, a z nią także inne inwestycje w infrastrukturę transportową,
Strategia rozwoju województwa pomorskiego wychodzi od określenia jego
silnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń. Do mocnych stron zaliczono
spośród elementów transportowych węzeł aglomeracji trójmiejskiej, natomiast
do słabych stron kryzys żeglugi, ograniczony dostęp do portów Gdańska i Gdyni od strony lądu, niewykorzystany
potencjał portu lotniczego GdańskTrójmiasto' oraz niespójność komunikacyjną regionu. W szansach dla regionu
wymieniono rozbudowę korytarzy transportowych prowadzących z regionu na
południe, a w zagrożeniach opóźnienie budowy autostrady A-l i jednocześnie
brak innych rozwiązań.
Strategia rozwoju województwa pomorskiego prezentuje pięć priorytetów
rozwoju. Są to (Strategia rozwoju ..., 2000, s. 57):
l. Rozwój kapitału ludzkiego oparty na wiedzy i aktywności.
2. Restrukturyzacja i unowocześnianie gospodarki.
3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności i spójności regionu.
4. Kreowanie wysokiej jakości życia.
5. Rozwój międzynarodowej współpracy województwa.
W ramach drugiego priorytetu, w celu dotyczącym unowocześnienia tradycyjnych sektorów gospodarki, spośród czterech zadań dotyczących żeglugi aż
trzy odnoszą się do transportu. Są to (Strategia rozwoju ..., 2000, s. 60):
zwiększanie liczby połączeń promowych z Gdańska, Gdyni i Ustki, m.in.
poprzez rozbudowę baz promowych,
wspieranie rozwoju żeglugi śródlądowej w łańcuchu transportowym,
doprowadzenie do pełnego otwarcia polskich akwenów Zalewu Wiślanego
dla żeglugi morskiej.
W tym samym priorytecie, ale w celu dotyczącym rozwoju usług, transportu i turystyki znajdują się między innymi następujące zadania (Strategia
rozwoju ..., 2000, s. 61):
- tworzenie systemu transportowego równoważącego rolę kolei, transportu
drogowego i wodnego,
stworzenie centrów logistyczno-dystrybucyjnych,
zwiększenie znaczenia portu lotniczego Gdańsk-Trójmiasto.
1

2

Obecnie pod nazwą Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
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W trzecim priorytecie, w celu dotyczącym przyspieszenia modernizacji
metropolii Trójmiasta wymieniono miedzy innymi potrzebę sformułowania
strategii restrukturyzacji portów Gdańska i Gdyni jako układu komplementarnego, oferującego potencjał przeładunkowy dla krajów ościennych, szczególnie
dla Białorusi i Ukrainy. Natomiast w celu dotyczącym przeciwdziałania marginalizacji obszarów peryferyjnych znalazło się utworzenie regionalnego systemu
transportu zbiorowego (kolej i autobus) polepszającego dostępność do Trójmiasta, Słupska i miast powiatowych z obszarów peryferyjnych. Kolejne dwa cele
w całości poświęcone są zagadnieniom transportowym. Pierwszy z nich pt.
"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej" wyróżnia następujące zadania (Strategia rozwoju ..., 2000, s. 63):
inicjowanie i koordynacja działań zmierzających do modernizacji i budowy
korytarzy transportowych nr VI i lA Europy Środkowo-Wschodniej (autostrada A-l i superszybka kolej),
modernizacja i podniesienie znaczenia dróg krajowych numer 6, 7, 22 iSO,
- poprawa dostępności transportowej węzła komunikacyjnego, w tym portów
Gdańska i Gdyni, lotniska oraz małych portów,
stworzenie w aglomeracji Trójmiasta zintegrowanego systemu transportu
zbiorowego,
działania na rzecz integracji transportowej obszarów położonych po obu
stronach Wisły - w tym budowy mostów.
Natomiast drugi cel pt. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej"
wyróżnia następujące zadania (Strategia rozwoju ..., 2000, s. 63):
skoordynowanie inwestycji infrastrukturalnych w portach regionu z punktu
widzenia interesów regionalnych,
wspieranie modernizacji i rozbudowy infrastruktury małych portów.
Także w priorytecie czwartym, w celu pt. .Poprawa ekologicznych warunków życia" znajduje się zadanie związane z infrastrukturą transportową. Jest to
ograniczenie uciążliwości komunikacyjnych w miastach i wzdłuż głównych tras
komunikacyjnych.
Strategia rozwoju województwa pomorskiego, w przeciwieństwie do wcześniejszej strategii rozwoju województwa gdańskiego, nie zajmuje się szczegółowo działaniami jakie muszą być wykonane przy realizacji postawionych zadań. Ma ona raczej charakter zarysu problemów i określenia kierunków postępowania zmierzającego do ich likwidacji. Jest to więc w tym zakresie dokument
mniej rozbudowany, którego szczegółowe uzupełnienie stanowią dokumenty
przygotowane w późniejszym okresie (przede wszystkim plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego). Stąd też stosunkowo mniej
miejsca w strategii przypada na zagadnienia transportowe. Nie musi to bezpośrednio oznaczać zmniejszenia jego roli, jednak wydaje się, że rozwój infrastruktury transportowej w województwie pomorskim odszedł na nieco dalszy
plan (z wyjątkiem budowy autostrady A-l, która jest silnie akcentowana w dokumencie). Przy zastosowaniu większego stopnia ogólnikowości strategii, uzyskano co prawda jego wyższą uniwersalność, a w wielu miejscach nawet po-

Plany rozwoju infrastruktury

transportowej

w województwie pomorskim...

121

nadczasowość, ale wydaje się, że utracono utylitarność. Strategia mówi więc
dokąd województwo ma zmierzać aby osiągnąć prawidłowy rozwój, a jednocześnie nie precyzuje dokładnie działań jakie maja temu służyć. Nawet same
priorytety nie wskazują "gorących punktów" którymi trzeba zająć się w pierwszej kolejności. Dokument pozostawia tym samym duże pole do jego interpretacji - wydaje się, że miejscami zbyt duże. Niestety z jego treści nie wynika od
czego należy zacząć, by poprawić sytuacje transportową w województwie. Jednocześnie nie można powiedzieć, że jest to dokument zły. Wprost przeciwnie
- widać, że został starannie przygotowany. Problem leży więc zapewne tylko
w poziomie jego uszczegółowienia.
Istotnym uzupełnieniem dokumentu strategii rozwoju województwa pomorskiego jest uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu
30 wrześniu 2002 r. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Wyznacza on następujące cele rozwoju infrastruktury transportowej
województwa pomorskiego (Plan zagospodarowania przestrzennego ..., 2002,
s. 196):
1. Poprawa dostępności transportowej województwa, zwłaszcza jego obszarów służących konkurencyjności regionu (porty, centra gospodarcze, obszary rekreacyjne) poprzez:
budowę autostrady i dróg ekspresowych oraz linii kolejowych o dużej
szybkości w międzynarodowych korytarzach transportowych,
budowę sprawnych powiązań drogowych do portów i centrów logistycznych w obszarze aglomeracji trójmiejskiej,
dalszy rozwój portu lotniczego Gdańsk - Trójmiasto,
rozbudowę portów morskich i baz promowych,
modernizację międzynarodowych dróg wodnych śródlądowych.
2. Poprawa spójności regionu poprzez zmniejszenie czasu dostępności do
obszaru metropolitarnego i centrów podregionów poprzez:
- modernizację dróg dojazdowych do dużych ośrodków koncentrujących
miejsca pracy i usług ponad lokalnych, w szczególności do aglomeracji
trójmiejskiej Słupska,
- modernizację linii kolejowych regionalnych i wprowadzenie lekkiego
taboru kolejowego,
- integrację infrastrukturalną i organizacyjną regionalnego transportu pasażerskiego.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie uciążliwości oraz
szkodliwego oddziaływania na otoczenie poprzez:
- budowę obwodnic miast,
- tworzenie zhierarchizowanych sieci drogowych regionalnych i miejskich wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem,
tworzenie struktur przestrzennych minimalizujących ryzyko występowania konfliktów pomiędzy różnymi użytkownikami infrastruktury
transportowej, zmotoryzowanymi i niezmotoryzowanymi.
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Według zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego rozwój infrastruktury transportowej o charakterze ponadregionalnej będzie miał miejsce przede wszystkim w korytarzach transportowych stanowiących przyszłościowe rozszerzenie Transeuropejskiej Sieci Transportowej
Unii Europejskiej zgodne z ustaleniami II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w 1994 r. Są to (Plan zagospodarowania przestrzennego ...,
2002, s. 197):
Korytarz l: Warszawa - Białystok - Suwałki - Budzisko/Trakiszki (granica polsko-litewska) z odgałęzieniem lA Gronowo/Grzechotki (granica
polsko-rosyjska) - Elbląg - Gdańsk,
Korytarz VI: Gdańsk/Gdynia - Warszawa - Katowice - Zwardoń (granica polsko-słowacka) z odgałęzieniami Grudziądz - Poznań i Katowice
- Zebrzydowice/Gorzyczki (granica polsko-czeska).
W województwie pomorskim powyższe korytarze transportowe powinien
uzupełnić "Korytarz północny" (Trójmiasto - Słupsk - Koszalin - Szczecin)
obejmujący drogę krajową nr 6 i linię kolejową nr 202 (Ryc. 1). Jest on fragmentem połączenia wschód-zachód wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku
- Via Hanseatica.
Ponadto na terenie województwa pomorskiego wydzielono następujące korytarze transportowe (Ryc. l):
Korytarz pojezierny (Trójmiasto - Kościerzyna - Bytów - Miastko): droga krajowa nr 20, linia kolejowa nr 201 (odcinek Gdynia - Kościerzyna),
Korytarz południowy (Malbork - Tczew - Starogard Gdański - Chojnice
- Człuchów): droga krajowa nr 22, linia kolejowa nr 203/204,
Korytarz zachodni (Słupsk - Miastko - Szczecinek - Człuchów): droga
krajowa nr 21 i 25, linia kolejowa nr 405.
Dokument strategii rozwoju województwa pomorskiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego uzupełniane są też
przez opracowania naukowe wyraźnie adresowane do decydentów. Pośród
nich należy wymienić przede wszystkim
pracę K. Wojewódzkiej-Król
i W. Rydzkowskiego (2000c). Określili oni w niej strategiczne cele (stany do
osiągnięcia) i kierunki działań w ramach priorytetowych zadań transportowych
dla czterech wariantów rozwoju: sprawiedliwość i równowaga, przedsiębiorczość i konkurencyjność, edukacja i współpraca, oraz innowacyjność i otwartość. Ponadto K. Wojewódzka-Król i W. Rydzkowski (2000a) wyznaczyli sposoby poprawy stanu transportu województwa pomorskiego w warunkach istniejących ograniczeń finansowych. Dodatkowo K. Wojewódzka-Król (2000)
wykazała powiązanie głównych problemów społeczno-gospodarczych
regionu
(stan gospodarki morskiej, niezadowalające wykorzystanie walorów turystycznych, bezrobocie, niski stopień bezpieczeństwa,
degradacja środowiska)
z transportem i na tej podstawie wyznaczyła strategiczne cele polityki transportowej województwa pomorskiego.
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Ryc. l. Korytarze transportowe w województwie pomorskim

Źródło; materiały Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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W strategii rozwoju województwa gdańskiego, która była realizowana do
2000 r. istotne miejsce zajął drogowy aspekt Via Hanseatica. Określa się ją
w tym dokumencie jako strategiczny interes regionu gdańskiego. Strategia
wskazuje, że w chwili obecnej wybrzeże południowego Bałtyku nie posiada
połączenia drogowego o standardzie europejskim. Istniejąca droga nr 6 Szczecin - Gdańsk charakteryzuje się brakiem obwodnic miejskich i licznymi ograniczeniami na zabudowanych terenach wiejskich. W związku z tym nie stanowi
ona konkurencyjnej trasy tranzytowej Niemcy - Rosja/państwa bałtyckie.
W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1993 r. o "kierunkowym układzie autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej" zapis w strategii rozwoju województwa przewiduje realizację drogowego
połączenia Via Hanseatica w trzech segmentach:
1. Elbląg - przejście graniczne Grzechotki (połączenie z Kaliningradem),
2. Gdańsk - Elbląg (połączenie z Warszawą),
3. Gdańsk - Koszalin - Szczecin (przejście graniczne Goleniów, połączenie
z Rostockiem).
Korytarz Via Hanseatica według strategii rozwoju województwa posiada
strategiczne znaczenie w zakresie (Województwo gdańskie ..., 1997, s. 68):
tranzytu - jako naj krótsze połączenie Rosja - Niemcy, korespondujące
z budową autostrady Lubeka - Rostock - Szczecin oraz połączenia ekspresowego Elbląg - Kaliningrad,
turystyki - jako szlak nadmorski zwiększający dostępność miejscowości
wypoczynkowych południowego wybrzeża Bałtyku,
źródeł utrzymania ludności i aktywizacji zatrudnienia - jako czynnik ożywiający usługi hotelowe i gastronomiczne oraz motoryzacyjne.
Inwestycjami postulowanymi do realizacji w strategii rozwoju, które uzupełniają układ drogowy województwa i jednocześnie mieszczą się w korytarzu
Via Hanseatica łączącym z Obwodem Kalingradzkim są (Województwo gdańskie ..., 1997, s. 68):
Trasa Lęborska - prowadząca od drogi nr 6 do obwodnicy Trójmiasta,
omijająca odcinek kongestii drogowej Wejherowo - Reda - Rumia i stwarzająca nowe szanse rozwojowe gmin Luzino i Szemud,
- Duża Obwodnica Południowa - łącząca obwodnicę Trójmiasta z droga
krajową nr 7.
Dla potrzeb lokalnych w rejonie Starogardu Gdańskiego strategia rozwoju
województwa wskazuje na potrzebę ujęcia w planach rozwoju układu transportowego bieżącego utrzymania, a także poprawę jakości zachowanych odcinków
drogi Berlin - Królewiec.
Poza połączeniami drogowymi strategia rozwoju województwa wskazuje
jako założenie strategiczne w długim horyzoncie czasowym, wykorzystanie
szlaku żeglugi śródlądowej na trasie Gdańsk - Elbląg - Zalew Wiślany - Kali-
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ningrad. Uznaje, że takie rozwiązanie wydaje się bardziej prawdopodobne aniżeli rozwój żeglugi towarowej na Wiśle.
Strategia rozwoju województwa realizowana do 2000 r. nie przedstawia
innych, poza wymienionymi, potrzeb rozbudowy infrastruktury na połączeniach
wschód-zachód.
Spośród gałęzi transportu najwięcej miejsca poświęcono
transportowi drogowemu. Pewną uwagę skupiono także na transporcie morskim. Jednak w znacznej mierze była ona poświęcona rozważeniu presji konkurencyjnej wywieranej na porty Gdańska i Gdyni przez porty Niemiec i Beneluksu z jednej strony, a Rosji, Litwy i Estonii z drugiej strony, oraz wykorzystaniu
postanowień ustawy portowej i wypracowaniu długofalowej koncepcji spółek
"Zarządy Portów" Gdańska i Gdyni. Mniej miejsca zajęły więc aspekty związane bezpośrednio z rozwojem infrastruktury portów. Dotyczą one przede
wszystkim, poza kilkoma modernizacjami istniejącej infrastruktury, utworzenia
w każdym z portów nowoczesnego centrum dystrybucyjno-logistycznego.
Trzeba jednak zaznaczyć, że chociaż naturalnym zapleczem portów Gdańska
i Gdyni są także kraje Europy Wschodniej i Południowo - Wschodniej, to jednak na obszarze województwa pomorskiego relacje transportowe zachodzące
pomiędzy nimi mają przebieg północ-południe. Poza wymienionymi gałęziami
transportu w strategii rozwoju województwa realizowanej do 2000 r. innym
poświęcono niewiele miejsca. Transport wodny śródlądowy został tylko krótko
wspomniany. Natomiast dziwić może brak uwzględnienia modernizacji infrastruktury transportu kolejowego i to nie tylko w kontekście połączeń równoleżnikowych.

Infrastruktura transportowa wschód-zachód w strategii realizowanej od
2000 r.
W strategii rozwoju województwa pomorskiego realizowanej od 2000 r. infrastruktura transportowa na połączeniach wschód-zachód znalazła niewiele
miejsca. Spośród wszystkich zapisów jedynie dwa zagadnienia odnoszą się
pośrednio do rozwoju takich relacji. Wspomina się w niej o inicjowaniu i koordynacji działań zmierzających do modernizacji i budowy m.in. korytarza transportowego LA (Gdańsk - Elbląg - Gronowo/Grzechotki), czyli części połączenia Via Hanseatica, będącego odgałęzieniem korytarza I (Warszawa - Białystok - Suwałki - Budzisko/Trakiszki), a więc części połączenia Via Baltica.
Ponadto zakłada się modernizację i podniesienie znaczenia dróg krajowych
nr 6 i 7 (będących częścią połączenia Via Hanseatica) oraz nr 22 i 50 (będących
połączeniem Berlina z Królewcem). Ponadto dokument strategii wskazuje na
potrzebę otwarcia akwenów Zalewu Wiślanego dla żeglugi morskiej oraz
wspieranie żeglugi śródlądowej. Zaznacza też potrzebę integracji transportowej
obszarów położonych po obu stronach Wisły - w tym budowy mostów.
Dopiero Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (2002) precyzyjnie określa działania w ramach rozwoju infrastruktury transportowej, w tym także połączenia wschód-zachód. W ramach tych powiązań
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wymieniony został korytarz LA będący elementem przyszłościowego rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej Unii Europejskiej oraz korytarz północny (Trójmiasto - Słupsk - Koszalin - Szczecin) z drogą krajową
nr 6 i linią kolejową nr 202, który jest planowany do włączenia w system europejski (łącznie obydwa korytarze tworzą na terenie Polski połączenie Via Hanseatica). Ponadto wymieniony został korytarz południowy (Malbork - TczewStarogard Gdański - Chojnice - Człuchów) z drogą krajową nr 22 i linią kolejową nr 203/204 pokrywający się z połączeniem Berlin - Królewiec. W planie
zagospodarowania przestrzennego województwa zaznacza się, iż ranga korytarza północnego, jak i korytarza południowego uzależniona jest od przyszłego
znaczenia całej strefy południowego Bałtyku jako europejskiej strefy rozwojowej (Łuk Szafirowy). Stąd też czynnik ten będzie miał decydujący wpływ na
przyszłe funkcje i klasy techniczne dróg samochodowych i kolejowych w tych
korytarzach. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa informuje
jednocześnie, iż w kierunkowych założeniach rozwoju przestrzennego należy
przyjąć, że (Plan zagospodarowania przestrzennego ..., 2002, s. 197-198):
korytarz północny i korytarz południowy, które obecnie mają znaczenie
międzyregionalne, mogą z inicjatywy państw bałtyckich stać się korytarzami o znaczeniu międzynarodowym,
korytarz północny stanie się elementem Transeuropejskiej Sieci Transportowej, a zasadniczą infrastrukturę transportową w tym korytarzu będzie trasa drogowa Via Hanseatica i linia kolejowa Raił Hanseatica (Ryga - Kaliningrad - Elbląg - Malbork - Gdańsk - Słupsk - Szczecin - Hamburg).
Według planu zagospodarowania przestrzennego województwa trasa Via
Hanseatica, na jej planowanym odcinku pomiędzy Trójmiastem a Lęborkiem
(tzw. Trasa Lęborska), stwarza nowe uwarunkowania rozwojowe w gminach
Szemud, Luzino i Linia, znajdujących się w strefie suburbanizacji gdańskiego
obszaru metropolitarnego.
Dla rozwoju współpracy z Obwodem Kaliningradzkim plan zagospodarowania przestrzennego województwa rekomenduje uruchomienie granicznego
przejścia morskiego w Krynicy Morskiej i przejścia drogowego w Nowej
Karczmie na Mierzei Wiślanej.
Na potrzebę rozwoju infrastruktury transportowej wschód-zachód w ramach połączenia Via Hanseatica wyraźnie wskazują wyniki projektu pt.: Strefa
Rozwojowa Południowego Bałtyku - Łuk Południowego Bałtyku. Został on zrealizowany w latach 2003-2004 przez województwo pomorskie przy współpracy
województw: zachodnio pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie
(Niemcy) i Agencji Rozwoju Regionu Zemgale (Łotwa) w ramach programu
PHARE CBC jako część znacznie większego przedsięwzięcia niemiecko-litewsko--łotewsko-polsko-rosyjskiego
pod nazwą Łuk Południowego Bałtyku strategie przestrzenne na rzecz przyśpieszenia integracji i zrównoważonego
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rozwoju Strefy Łuku Południowego Bałtyku I finansowanego z programu INTERREG III B. Efekty tej pracy zostały zebrane w publikacji pt.: Kreowanie
strefy rozwojowej południowego Bałtyku (R. Matczak, T. Parteka, J. Zaucha
(red.),2004).
Za inwestycje drogowe o największym efekcie prorozwojowym na obszarze województwa pomorskiego w strefie oddziaływania Via Hanseatica uznano
(W. Kustra, 2003, za: M. Dutkowski, 2004):
budowę obwodnicy Słupska w ciągu drogi krajowej nr 6 o łącznej długości
16,2 km,
budowę Trasy Lęborskiej oraz obwodnicy Bożegopola o łącznej długości
50 ,O km(2) ,
budowę Obwodnicy Południowej miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej
nr 7 o łącznej długości 17,5 km.
Dodatkowo znaczącą inwestycją w infrastrukturę drogową komplementarną dla Via Hanseatica jest realizacja ciągu ulicznego Trasa Sucharskiego Droga Zielona - Nowa Spacerowa w Gdańsku o długości 22 km. Elementem
pierwszej części tego przedsięwzięcia jest oddany już do użytku most wantowy
nad Martwą Wisłą. Jednak jego znaczenie, bez realizacji całości przedsięwzięcia, jest znikome i ogranicza się jedynie do ułatwienia komunikacji drogowej
z Portem Północnym w Gdańsku.
Podsumowanie
W planach rozwoju województwa pomorskiego infrastruktura transportowa
odgrywa znaczącą rolę. Zapisy w niej można podzielić na dwie grupy. Pierwszą
stanowią te, które dotyczą połączeń wewnątrz województwa, a drugą tworzą
połączenia wychodzące na zewnątrz województwa. W ramach drugiej grupy
główną pozycję zajmują połączenia północ-południe
integrujące morskolądowy system transportowy, w tym zwłaszcza autostrada A-l łącząca porty
morskie Gdańska i Gdyni z zapleczem. Wokół tego zagadnienia skupia się
większość zapisów. Są one rozszerzane o koncepcję stworzenia połączenia pomiędzy portami Gdańska i Gdyni nad Bałtykiem z portem Odessy nad Morzem
Czarnym (por. T. Komornicki, 1999; N. A. Mikuła, 1997, T. Palmowski, 2003a;
A. Piskozub, 1999, 2000; H. Powęska, 1997; M. Rościszewski, 1999, 2001;
J. Wendt, 1999, 2002). Wydaje się natomiast, że infrastruktura transportowa
o przebiegu wschód-zachód nie znalazła należytego miejsca w strategii rozwoju
województwa
pomorskiego. Jedynie połączenie Via Hanseatica zajmuje
w przyjętych dokumentach szersze omówienie. Jednak ta oś infrastrukturalna

I South Baltic Arc - Spatial Strategies for Integration and Sustainable
Development Acceleration
of the South Baltic Arc Zone.
2 Wg opracowania
Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej pt. Analiza warunków dla realizacji
projektu Drogi Zielonej w Gdańsku i Trasy Lęborskiej (odcinek drogi S6 Lębork-Gdańsk) łączna
długość wyniesie 59,4 km (za: R. Matczak, J. Zaucha, 2004)
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powinna składać się z kilku elementów odpowiadających różnym gałęziom
transportu (T. Palmowski, 2003b):
- połączenia drogowego (Hamburg - Rostock - Szczecin - Gdańsk - Kaliningrad - Ryga),
- połączenia kolejowego (Kaliningrad - Gdańsk - Berlin/Rostock),
połączenia lotniczego sieci miast strefy południowego Bałtyku (Gdańsk,
Kaliningrad, Ryga, Rostock, Hamburg),
- połączenia wodnego śródlądowego (Kaliningrad - Berlin),
połączenia rowerowego siecią ścieżek rowerowych wzdłuż wybrzeża,
połączenia żeglarskiego poprzez sieć marin południowego Bałtyku.
W planach rozwoju województwa pomorskiego Via Hanseatica traktowana
jest jednak niemalże wyłącznie jako połączenie drogowe. Brakuje w nich
zwłaszcza wskazania potrzeby rozwoju połączeń kolejowych. W tej kwestii
konieczne są zmiany (por. M. Dutkowski, 2004).
O ile Via Hanseatica ma duże znaczenie regionalne dla północnej Polski,
a przede wszystkim dla Trójmiasta i Elbląga (por. M. Dutkowski, 2004;
T. Palmowski, W. Szydarowski, M. Pacuk, 2003; T. Parteka, 2003a), o tyle dla
Polski nie ma ona znaczenia priorytetowego (por. M. Rościszewski, 1999,
2001). Co więcej, część autorów twierdzi, że jej pełna realizacja łącząca z jednej strony porty Hamburga i Rostocku z portami w Kaliningradzie, Rydze
i dalej w Tallinie i St. Petersburgu może prowadzić do prawdopodobnej marginalizacji portów w Gdańsku i Gdyni. Dlatego jej budowa na całym odcinku
powinna przebiegać z pewnym opóźnieniem względem realizacji autostrady
A-I (por. H. Klimek, 1999; K. Misztal, 1999; W. Reszka, 1999, J. Wendt, 1998,
1999, 2002). Stąd też główny nacisk kładzie się aby w pierwszej kolejności
powstał fragment pomiędzy Kaliningradem a Trójmiastem. Mogłoby to stać się
istotnym impulsem do wytworzenia nad Zatoką Gdańską układu bipolarnego
pomiędzy tymi dwoma aglomeracjami (por. T. Palmowski, 2003c; T. Palmowski,
R. Anisiewicz, 2003; T. Parteka, 2003a, 2003b).
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THE PLANS FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE
IN POMERANIAN VOIVODSHIP WITH PARTICULAR RESPECT
TO EAST -WEST LINKS
Pomeranian voivodship, due to the fact that large sea port s of Gdansk and Gdynia
are situated within its borders, is forced to take special care for the best possible development of transport infrastructure which can link these ports with their background
facilities. Understandably, the greatest attention is focused on the development of the
transport infrastructure linking the North and the South. Building the A-l motorway has
been the main issue in this respect for many years. Its significance for further functioning of the sea ports, as well as for the whole economy of Pomeranian voivodship, is
unquestionable, though often overestimated. Ali problems of Pomeranian voivodship
will not be solved on its completion, as some would like to see it. The A-I motorway
construction plans are further expanded with an idea of building a connection between
the port s of Gdansk and Gdynia on the Baltic coast and the port of Odessa on the Black
Sea.
The issue of the development of transport infrastructure in Pomeranian voivodship
with re gard to East-West links is of secondary importance. Still, they can also stimulate
the development of this region. They link it not only with the "old" countries of the
European Union in the west or the "new" countries in the east, but also with Russia,
both the parts situated far away and the one that is within easy reach - Kalinigrad
Oblast. Possibly, the latter aspect is the most important in this respect. Kalinigrad
Oblast is, after all, a gateway to an enormous market in which Polish entrepreneurs
should be present. This is a market with plenty of space for new commodities and investments.
From among the east-west Iinks onI y Via Hanseatica is extensively covered in
documents specifying the development of transport infrastructure. It is treated, however,
as merely a road link. There is agIaring lack of the need to specify the development
of railway links.
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Although Via Hanseatica is of significant regional importance for Northern Poland, especially for Tricity and Elblag, it does not constitute a priority for whole Poland.
Moreover, some authors claim that its fuli completion, linking the ports of Hamburg and
Rostock on the one end with the ports of Kaliningrad, Riga and farther Tallinn and
St. Petersburg on the other end, may lead to a possible marginalisation of the ports in
Gdansk and Gdynia. This is why its construction on the whole length should be carried
out with some delay in reference to the construction of the A-l motorway.
The remaining plans of the development of transport infrastructure for the EastWest links are primarily of regional nature, and they are aimed at integrating these regions. This mainly refers to regions situated on the right bank of the Vistula river.

