
Warszawa, 08 kwietnia 2009 r.

Standardy ekologiczne Standardy ekologiczne 
i planistyczne w i planistyczne w 

infrastrukturze kolejowejinfrastrukturze kolejowej



TRANSPORT ZRTRANSPORT ZRÓÓWNOWAWNOWAśśONY ONY 

Działania zmierzaj ące do transportu zrównowa Ŝonego:

1) Wprowadzanie rozwiązań technicznych i technologicznych mających na 
celu zmniejszenie niekorzystnego wpływu środków transportu na 
środowisko i zdrowie ludzi.

2) Promowanie zbiorowego transportu publicznego oraz wykorzystanie na 
szerszą skalę transportu kombinowanego.

3) Właściwe planowanie przestrzenne i przestrzeganie ekologicznych 
standardów przy projektowaniu infrastruktury transportowej.
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TRANSPORT ZRTRANSPORT ZRÓÓWNOWAWNOWAśśONY ONY 

Działania zmierzaj ące do transportu zrównowa Ŝonego (cd.):

4) Zmiany w strukturze rynku transportowego w kierunku większego 
wykorzystania bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego 
środków transportu, m.in. poprzez:

a) promocję przyjaznych środowisku środków transportu,
b) zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
c) rozwiązania legislacyjne,
d) stosowanie odpowiednich instrumentów finansowych mających na 

celu wspieranie środków transportu najmniej uciąŜliwych dla 
środowiska (np. internalizacja kosztów zewnętrznych transportu).
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PORPORÓÓWNANIE WNANIE ŚŚRODKRODKÓÓW TRANSPORTU W TRANSPORTU 
POD KPOD KĄĄTEM ODDZIATEM ODDZIAŁŁYWANIA NA YWANIA NA ŚŚRODOWISKO RODOWISKO 

Udział sektora transportu w całkowitej emisji dwutlenku węgla w Europie: 27%

z czego:
� transport drogowy - 72% 
� transport morski – 14,4%
� lotnictwo - 12%
� transport kolejowy - 1,6%*

* Dane UIC prezentowane podczas posiedzeń Platformy UIC ds. Środowiska, Energii i Transportu 
ZrównowaŜonego, kwiecień 2008r.

Kolej jest jedynym środkiem transportu, w którym emisja gazów 
cieplarnianych zmniejszyła si ę w porównaniu z rokiem 1990.
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PORPORÓÓWNANIE WNANIE ŚŚRODKRODKÓÓW TRANSPORTU W TRANSPORTU 
KOSZTY ZEWNKOSZTY ZEWNĘĘTRZNE TRANSPORTU TRZNE TRANSPORTU 

84% kosztów zewnętrznych transportu 
przypada na transport drogowy.

1,9% kosztów zewnętrznych transportu 
przypada na transport kolejowy.*

* Na podstawie danych z roku 2000 dla w krajów UE15 + Norwegia i Szwajcaria.  
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PORPORÓÓWNANIE WNANIE ŚŚRODKRODKÓÓW TRANSPORTU W TRANSPORTU 
KOSZTY ZEWNKOSZTY ZEWNĘĘTRZNE TRANSPORTU TRZNE TRANSPORTU 

Wypadki:
Transport drogowy: 99,2% Kolej: 0,2% Transport lotniczy: 0,4% *

Hałas:
Transport drogowy: 88,5% Kolej: 4,7% Transport lotniczy: 6,8% *

Zanieczyszczenie powietrza:
Transport drogowy: 94,1% Kolej: 2,5% Transport lotniczy: 2,4% *

Zmiany klimatyczne:
Transport drogowy: 57,4% Kolej: 1,5% Transport lotniczy: 40,8% *

Koszty przyrody i krajobrazu:
Transport drogowy: 91,7% Kolej: 1,3% Transport lotniczy: 6,5% *

Zajętość terenu:
Autostrada: 30-40 metrów Dwutorowa linia kolejowa: 10-14 metrów
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* W danych nie uwzględniono transportu morskiego i śródlądowego.
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PORPORÓÓWNANIE WNANIE ŚŚRODKRODKÓÓW TRANSPORTU W TRANSPORTU 
KOSZTY ZEWNKOSZTY ZEWNĘĘTRZNE TRANSPORTU TRZNE TRANSPORTU 

* W oparciu o dane z 2000 roku, na podstawie opracowania IWW/INFRAS: „External Cost Of Transport: 

Update Study, Final Report”, Zurich / Karlsruhe, October 2004. 



STANDARDY EKOLOGICZNE STANDARDY EKOLOGICZNE 

Wieloletnie do świadczenia nabyte przy realizacji kolejowych inwest ycji
infrastrukturalnych pozwalaj ą na sformułowanie pewnych ogólnych 
warunków środowiskowych, które wskazywane s ą w decyzjach o 
środowiskowych uwarunkowaniach, b ądź wynikaj ą z inicjatywy PKP PLK S.A.

1) Budowa przejść dla zwierząt (tzw. „zielonych mostów”).
2) Adaptacja istniejących obiektów inŜynieryjnych (mosty, przepusty) do pełnienia 

funkcji przejść dla zwierząt.
3) Akustyczne odpłaszacze zwierząt typu UOZ-1.
4) Dostosowywanie systemów odwodnieniowych do potrzeb migracji małych 

zwierząt.
5) Budowa ekranów akustycznych i innych rozwiązań słuŜących zapewnieniu 

odpowiedniego klimatu akustycznego.
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AKUSTYCZNE ODPAKUSTYCZNE ODP ŁŁASZACZE ZWIERZASZACZE ZWIERZĄĄTT
UOZUOZ--1 1 
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AKUSTYCZNE ODPAKUSTYCZNE ODP ŁŁASZACZE ZWIERZASZACZE ZWIERZĄĄTT
UOZUOZ--1 1 
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PRZEJPRZEJŚŚCIA DLA DUCIA DLA DU śśYCH ZWIERZYCH ZWIERZĄĄT T 
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ADAPTACJA ISTNIEJADAPTACJA ISTNIEJ ĄĄCYCH CYCH 
MOSTMOSTÓÓW i PRZEPUSTW i PRZEPUSTÓÓW W 
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ODWODNIENIAODWODNIENIA
AKCJA RATOWANIA PAKCJA RATOWANIA P ŁŁAZAZÓÓW W 
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ODWODNIENIAODWODNIENIA
ROZWIROZWIĄĄZANIA SYSTEMOWE ZANIA SYSTEMOWE 
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ODWODNIENIAODWODNIENIA
ROZWIROZWIĄĄZANIA SYSTEMOWE ZANIA SYSTEMOWE 
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ODWODNIENIA
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
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ODWODNIENIA
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
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ODPOWIEDNI KLIMAT AKUSTYCZNY
EKRANY AKUSTYCZNE 
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ODPOWIEDNI KLIMAT AKUSTYCZNYODPOWIEDNI KLIMAT AKUSTYCZNY
TTŁŁUMIKI NA SZYNY UMIKI NA SZYNY 
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Planowanie przestrzennePlanowanie przestrzenne
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Planowanie przestrzenne w aspekcie Planowanie przestrzenne w aspekcie 
modernizacji i budowy linii kolejowychmodernizacji i budowy linii kolejowych

Oddziały Regionalne PKP PLK S.A., poinformowały 

organy samorz ądowe o konieczno ści ochrony terenów 

zamkni ętych oraz ujmowania inwestycji budowy                          

i modernizacji linii kolejowych w polityce przestrz ennej 

gmin .
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Planowanie przestrzenne w aspekcie Planowanie przestrzenne w aspekcie 
modernizacji i budowy linii kolejowychmodernizacji i budowy linii kolejowych

�Gminy przyst ępuj ące do opracowania b ądź
zmiany istniej ących SUiKZP lub MPZP 
przekazuj ą do uzgodnienia w PKP PLK S.A. 
projekty ww. dokumentów.

�Oddziały Regionalne PKP Polskie Linie                 
Kolejowe S.A. w 2008 roku uzgodniły ogółem 909 
MPZP i SUiKZP. 
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej  Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej  
a plany zagospodarowania przestrzennegoa plany zagospodarowania przestrzennego

�Ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie 
stanowi ą bariery przy planowaniu i 
realizacji inwestycji dotycz ących linii 
kolejowych o znaczeniu pa ństwowym. 
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej  Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej  
a plany zagospodarowania przestrzennegoa plany zagospodarowania przestrzennego

� Od 2 listopada 2007r. obowi ązują przepisy 
rozdziarozdzia łłu 2b ustawy u 2b ustawy o transporcie kolejowym o transporcie kolejowym 
określające szczegółowe zasady i warunki 
przygotowywania inwestycji dotycz ących linii 
kolejowych o znaczeniu pa ństwowym.

� Przepisy niniejszego rozdziału umo Ŝliwiaj ą
realizacj ę przedsi ęwzięć na podstawie decyzji 
lokalizacyjnej, niezaleniezale ŜŜnie od ustalenie od ustale ńń w w 
miejscowych planach zagospodarowania miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennegoprzestrzennego .



25

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej  a oddziakolejowej  a oddzia łływanie na ywanie na śśrodowiskorodowisko

� Załącznikiem niezb ędnym do wniosku o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej jes t decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej jes t 
decyzja o decyzja o śśrodowiskowych uwarunkowaniachrodowiskowych uwarunkowaniach .

� Za grunty rolne i le śne obj ęte decyzjami o 
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, istnieje 
obowi ązek uiszczenia nale Ŝności oraz 
jednorazowych odszkodowa ń za przedwczesny 
wyr ąb drzewostanu. 
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Finansowanie Finansowanie 
infrastruktury kolejowej infrastruktury kolejowej 

–– wpwp łływ na zryw na zr óównowawnowa ŜŜony ony 
rozwrozw óój transportuj transportu
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Wydatki na drogi krajowe (18,1 tys. km) Wydatki na drogi krajowe (18,1 tys. km) 
oraz linie kolejowe (19,0 tys. km) oraz linie kolejowe (19,0 tys. km) 

w latach 1998w latach 1998 ––20092009

W latach 1998–2009 wydatkowano:

�na drogi 108,0 mld zł (86,1%)

�na linie kolejowe 17,4 mld zł (13,9%)

(tj. w okresie ostatnich 12 lat, rocznie średnio 76 tys. zł na 1 km linii 
kolejowej) 

Powstałe z tego tytułu zaległo ści w stanie technicznym 

infrastruktury kolejowej b ędą w wielu przypadkach nie 

do odrobienia .
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DDłługougo śćść eksploatowanych eksploatowanych 
linii kolejowychlinii kolejowych
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Ostatni ą lini ę kolejow ą w Polsce zbudowano w 1987 r. !
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OgOgóólna ocena stanu liniilna ocena stanu linii

25%

38%

37% dobra
dostateczna
niezadowalaj ąca

Dobra – wymagana tylko konserwacja, brak ograniczeń,

Dostateczna – niezbędne pojedyncze wymiany elementów, nieznaczne  
obniŜenie prędkości rozkładowych lub wprowadzenie 
ograniczeń

Niezadowalająca – konieczna wymiana kompleksowa, znaczne obniŜenie 
prędkości rozkładowych oraz duŜa ilość ograniczeń
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Obowi ązujące pr ędkości maksymalne
na liniach eksploatowanych 

Przedział
prędkości 

Długo ść
torów (km) 

% udział
długo ści 

torów 

V ≤ 160 km/h 1 493 5%

120 ≤ V < 160 
km/h 

4 011 15% 

80 ≤ V < 120 
km/h 

10 482 38%

40 ≤ V <  80 
km/h 

9 259 33%

V < 40 km/h 2 534 9%

Razem 27 779 100,0%

5%
15%

38%
33%

9%

V ≥ 160 km/h 120 ≤ V < 160 km/h 

80 ≤ V < 120 km/h 40 ≤ V <  80 km/h 

V < 40 km/h
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Warunki zwiWarunki zwi ęększenia udziakszenia udzia łłu kolei w u kolei w 
przewozach na tle innych przewozach na tle innych śśrodkrodk óów transportuw transportu

� Dla utrzymania obecnej pozycji transportu kolejowego zarówno w 
zakresie przewozu osób  jak i towarów, niezbędne jest finansowanie jej 
w stopniu umoŜliwiającym bieŜące utrzymanie i niezbędne remonty.

� Dla zwiększenia atrakcyjności transportu kolejowego wobec innych 
środków transportu, niezbędne są dodatkowe nakłady inwestycyjne na 
modernizacje linii.

� Stan infrastruktury kolejowej ma szczególnie istotne znaczenie dla 
dokonywania wyboru środka transportu przez pasaŜerów – krótki czas 
przejazdu, dojazd z centrum do centrum miast/miejscowości w 
połączeniu z wysokim standardem  świadczonych usług przez 
przewoźników są kluczem do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy 
bezpieczeństwa oraz zmniejszenia negatywnych skutków transportu dla 
ludzi i środowiska naturalnego.
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DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ ZA UWAGZA UWAGĘĘ


