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Transport jako czynnik zagro˝enia
ekologicznego w TrójmieÊcie (Cz. 1)
Intensywny rozwój przemys∏u, wzrost
wydobycia surowców, powstawanie
wielkich aglomeracji miejsko-przemys∏owych, szerokie stosowanie Êrodków
chemicznych w rolnictwie, zanieczyszczenie Êrodowiska powodowane dzia∏alnoÊcià transportowà oraz olbrzymi
przyrost liczby samochodów w motoryzacji indywidualnej – wszystko to prowadzi do stopniowego niszczenia Êrodowiska cz∏owieka, pogorszenia warunków jego ˝ycia oraz zmniejszania wartoÊci majàtku narodowego.
Szkodliwe oddzia∏ywanie transportu
na Êrodowisko przejawia si´ w ró˝nych
formach i w ró˝nym nasileniu, w zale˝noÊci od obszaru oraz rodzajów Êrodków transportowych u˝ywanych do
przewozu osób i ∏adunków. Najpowszechniejszymi przejawami tego oddzia∏ywania sà:
• degradacja Êrodowiska powodowana
budowà dróg komunikacyjnych (terenoch∏onnoÊç) oraz ró˝nego rodzaju
ucià˝liwych obiektów transportowych,
zniekszta∏cajàcych Êrodowisko lub
szkodliwie oddzia∏ujàcych na otoczenie
• ha∏aÊliwoÊç Êrodków transportowych
i niektórych obiektów transportowych
• wibracje i drgania szkodliwe dla ludzi
oraz obiektów budowlanych
• zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego spalinami, wyziewami i py∏ami
• agresywnoÊç ruchu Êrodków transportowych i inne konfliktowe sytuacje na
drogach i ulicach (zagro˝enie bezpieczeƒstwa)
• zanieczyszczenie gleby i wód oraz
niszczenie roÊlinnoÊci Êrodkami chemicznymi
• zaÊmiecanie Êrodowiska ró˝nymi odpadkami i zu˝ytymi przedmiotami
trwa∏ymi
• zagro˝enia psychosomatyczne i fizjologiczne pracowników transportu oraz
osób stykajàcych si´ bezpoÊrednio
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z intensywnym ruchem Êrodków transportowych.
Niektóre z tych zagro˝eƒ powodujà
wielostronne i kumulujàce si´ skutki.
Stopieƒ degradacji zale˝y od ga∏´zi
transportu, technologii a tak˝e odleg∏oÊci przewozowej1.
Przeciwdzia∏anie degradacji Êrodowiska wymaga ponoszenia coraz wi´kszych kosztów. W literaturze polskiej
funkcjonuje poj´cie kosztów zewn´trznych transportu przej´te z niemieckiej
praktyki badania efektów zewn´trznych,
a definiowane jako „koszty zwiàzane
z negatywnymi dla Êrodowiska naturalnego i ˝ycia cz∏owieka skutkami dzia∏alnoÊci transportu”2. Kosztami zewn´trznymi transportu sà wi´c koszty zwiàzane z wczeÊniej wymienionymi negatywnymi dla Êrodowiska naturalnego i ˝ycia
cz∏owieka skutkami dzia∏alnoÊci transportu (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody i gleby, emisja ha∏asu, terenoch∏onnoÊç, wypadki transportowe, zat∏oczenie). W tab. 1 przed-

stawiono degradacyjny wp∏yw transportu na Êrodowisko z uwzgl´dnieniem ga∏´zi transportowych.
Transport, obok przemys∏u i energetyki, zosta∏ uznany za g∏ównego sprawc´
degradacji Êrodowiska naturalnego i to
przy sta∏ej tendencji wzrostu negatywnych skutków zewn´trznych. Potrzebne
sà nowe dzia∏ania i Êrodki polityczne,
zarówno z sferze rozwiàzaƒ technologicznych, jak i ekonomiczno-finansowych, które promowa∏yby rozwój przyjaznych Êrodowisku ga∏´zi i technologii
transportu.
ÂwiadomoÊç rozmiarów ekologicznych
zagro˝eƒ ze strony transportu i koniecznoÊç podj´cia zdecydowanych Êrodków
zaradczych znalaz∏y wyraz w politycznych dokumentach Unii Europejskiej,
gdzie stwierdza si´, ˝e kierunki rozwoju europejskiej polityki transportowej
powinny byç podporzàdkowane zasadom zrównowa˝onego rozwoju i zrównowa˝onej mobilnoÊci (sustainable development and sustainable mobility)3. Oznacza

1 M. Madejski, E. Lissowska, W. Morawski: Transport, rozwój i integracja. WK¸, Warszawa 1985, s. 242-243
2 T. Kamiƒska: Koszty i korzyÊci zewn´trzne transportu. „Przeglàd Komunikacyjny”, 1998, nr 8
3 A. Tylutki, J. Wronka: Czy przewaga Êrodowiskowa kolei jest wykorzystywana w polityce transportowej paƒstwa?, „Przeglàd Kolejowy” 1995, nr 8

Logistyka 5/2002

55

Us∏ugi logistyczne

Tab. 1. Procentowy udzia∏ poszczególnych ga∏´zi transportu w kosztach zewn´trznych. èród∏o: W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król: Wspó∏czesne problemy polityki transportowej. PWE, Warszawa 1997, s. 33

:\V]F]HJyOQLHQLH

7UDQVSRUW
ORWQLF]\


7UDQVSRUW
NROHMRZ\


ĩHJOXJD
ĞUyGOąGRZD


7UDQVSRUW
VDPRFKRGRZ\


+DáDV









7HUHQRFKáRQQRĞü









.RV]W\EXGRZ\
LXWU]\PDQLDLQIUDVWUXNWXU\
:\SDGNL

















=DQLHF]\V]F]HQLHSRZLHWU]D

to, ˝e transport powinien zaspokajaç potrzeby rynku przy mo˝liwie najni˝szych
kosztach Êrodowiskowych z myÊlà
o obecnych i przysz∏ych pokoleniach.
Przyj´to wi´c za∏o˝enie, ˝e tylko ekologiczna polityka transportowa mo˝e sprostaç tym wyzwaniom, opierajàc si´ na
wynikach badaƒ skutków i kosztów zewn´trznych transportu.

Wp∏yw transportu lotniczego
i morskiego na Êrodowisko
naturalne Trójmiasta
Koncentracja przemys∏u i intensywna
urbanizacja w pasie nadmorskim województwa pomorskiego doprowadzi∏y
do znacznej dewastacji Êrodowiska.
G∏ównym obszarem skupienia ruchu
transportowego w regionie pomorskim
jest Trójmiasto – aglomeracja o charakterystycznym liniowym uk∏adzie. Szczególnym problemem Trójmiasta jest
stworzenie g∏ównego, zintegrowanego
ciàgu komunikacyjnego, którego zadaniem by∏oby po∏àczenie miast aglomeracji w jednolity i funkcjonalny organizm. Mieszkaƒcy oczekujà zbudowania systemu transportowego mo˝liwie
najbardziej przyjaznego Êrodowisku. Jego rozwój poddany jest presji zasad
ekorozwoju ze strony prawodawstwa
Unii Europejskiej, dzia∏alnoÊci Rady
Paƒstw Morza Ba∏tyckiego oraz sygnowanym przez Polsk´ konwencjom mi´dzynarodowym, a tak˝e presji organizacji proekologicznych4.
W TrójmieÊcie, do punktowych skupisk dzia∏alnoÊci transportowej, które
wywierajà negatywny wp∏yw na Êrodowisko, nale˝à: Port Lotniczy Gdaƒsk-Trój-

miasto oraz porty morskie w Gdaƒsku
i Gdyni. Port Lotniczy Gdaƒsk-Trójmiasto
po∏o˝ony jest w Gdaƒsku, centralnie po
zachodniej stronie, przebiegajàcej z po∏udnia na pó∏noc osi miast Gdaƒsk-Sopot-Gdynia. Lotnisko w R´biechowie
znajduje si´ na Wysoczyênie Kaszubskiej. W jego sàsiedztwie znajduje si´
Trójmiejski Park Krajobrazowy, natomiast zachodni skraj lotniska znajduje
si´ w strefie ochrony poÊredniej uj´cia
wody „Straszyn”. Poza tym, w zasi´gu
oddzia∏ywania lotniska nie wyst´pujà tereny ani obiekty przyrodnicze prawnie
chronione. W bezpoÊrednim otoczeniu
Portu Lotniczego znajdujà si´ tereny rolnicze, pastwiska, ogrody dzia∏kowe, zieleƒ ze skupiskami drzew, niewielki kompleks leÊny, pojedyncze zabudowania
gospodarskie i skupiska zabudowy wiejskiej. W obszarze ponadnormatywnych
oddzia∏ywaƒ lotniska znajdujà si´ jedynie – podlegajàce ochronie akustycznej
– tereny zabudowy jednorodzinnej oraz
zagrodowej.
Najpowa˝niejszym zagro˝eniem Êrodowiska wokó∏ lotniska jest ha∏as. Jest
on bardziej ucià˝liwy w porze dziennej,
poniewa˝ w porze nocnej operacje startów i làdowaƒ wyst´pujà w niewielkim
stopniu. W celu minimalizacji ucià˝liwoÊci ha∏asowej oraz zachowania klimatu
akustycznego na obecnym poziomie zalecane jest:
• ograniczenie obs∏ugi starych samolotów turboodrzutowych na rzecz samolotów nowoczesnych
• minimalizacja liczby lotów w porze
nocnej
• zainstalowanie systemu monitorowania ha∏asu lotniczego.
Lotnisko w R´biechowie w bardzo
ograniczonym stopniu poprzez emisj´

4 B. KoÊciukiewicz: System transportowy. W: Diagnoza stanu Województwa Pomorskiego praca zbiorowa pod red.
M. Dutkowskiego. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, Gdaƒsk 1999.
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ha∏asu oddzia∏uje na zdrowie ludzi
mieszkajàcych w jego otoczeniu, tak
wi´c jego wp∏yw na zdrowie jest niewielki. Jednak ze wzgl´du na wymóg
ochrony ludzi powinno si´ w bezpoÊrednim otoczeniu lotniska wprowadziç
ograniczenia w przeznaczaniu terenów
na cele mieszkaniowe, a istniejàce budynki powinny mieç okna nowoczesne,
lepiej t∏umiàce ha∏as. Budynki stare,
w z∏ym stanie technicznym powinny
ulec sukcesywnie likwidacji. W chwili
obecnej trwajà prace nad ustanowieniem w zasi´gu strefy ponadnormatywnego ha∏asu obszaru ograniczonego
u˝ytkowania. Analiza i weryfikacja rozk∏adu nat´˝eƒ pól elektromagnetycznych na terenie lotniska w R´biechowie
wykazuje, ˝e nara˝enie ludzi i Êrodowiska od systemów radarowych i radiowych jest znikome.
Na terenie lotniska w R´biechowie
znajdujà si´ pojedyncze êród∏a emisji
zorganizowanej (obiekty zwiàzane z magazynowaniem i obrotem paliwami – trzy
stacje paliw) i niezorganizowanej (ruch
samolotów podczas operacji startów i làdowaƒ, tankowanie samolotów paliwem
lotniczym, odladzanie samolotów na p∏ycie lotniska, spawanie na terenie lotniska,
ruch pojazdów samochodowych zwiàzanych z obs∏ugà lotniska, ruch pojazdów
samochodowych na parkingach) zanieczyszczeƒ atmosferycznych.
G∏ównym i najistotniejszym êród∏em
emisji zanieczyszczeƒ atmosferycznych
jest ruch samolotów podczas operacji
startów i làdowaƒ. G∏ówne zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza to
dwutlenek azotu, tlenek w´gla, w´glowodory, dwutlenek siarki i py∏. Jednak
oprócz tlenku azotu, w wi´kszoÊci nie
powodujà one przekroczenia dopuszczalnych st´˝eƒ poza terenem lotniska.
Trzeba zaznaczyç, ˝e emisja tlenków
azotu do powietrza, powodujàca przekroczenie dopuszczalnych st´˝eƒ poza
terenem lotniska, powstajàca podczas
operacji startów i làdowaƒ, jest praktycznie nie do unikni´cia.
Uporzàdkowanie gospodarki wodnoÊciekowej w obr´bie lotniska, zmodernizowanie sieci kanalizacyjnej odprowadzajàcej wody opadowe oraz p∏yny z odmra˝ania samolotów i pasa startowego
przyniesie popraw´ jakoÊci wód przep∏ywajàcej w pobli˝u rzeki Strzelenki,
c.d. na s. 58
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a w rezultacie zapewni ochron´ uj´cia
wody „Straszyn”. W warunkach normalnej eksploatacji lotnisko nie powoduje
zagro˝enia wód podziemnych.
Rodzaje i iloÊç wytwarzanych odpadów odpowiadajà charakterowi prowadzonej dzia∏alnoÊci i nie przekraczajà
poziomu wynikajàcego z norm technologicznych. Wszystkie odpady sà odbierane do wykorzystania lub unieszkodliwienia przez specjalistyczne firmy.
Sposób usuwania, czasowego gromadzenia i transportu odpadów odpowiada wymaganiom bezpieczeƒstwa ekologicznego5.
Specyficznymi w´z∏ami transportowologistycznymi w rejonie Trójmiasta sà
porty morskie w Gdaƒsku i Gdyni. Porty
sà miejscem styku ró˝nych ga∏´zi transportu, co wià˝e si´ z ogromnym zag´szczeniem infrastruktury transportowej
nie tylko na obszarze samych portów,
ale tak˝e w ich pobli˝u. Koncepcja rozwoju trójmiejskich portów opiera si´ na
obs∏udze potoków ∏adunkowych generowanych w VI transeuropejskim korytarzu
transportowym, wiodàcym z pó∏nocy na
po∏udnie kontynentu. Najistotniejszym
warunkiem rozwoju jest jednak powstanie na terenie Polski autostrady A1, która umo˝liwi lepsze wykorzystanie tranzytu drogowego z portów polskich do
miast Êrodkowej i wschodniej Europy.
Widocznym poczàtkiem tych inwestycji
jest oddany ostatnio most wantowy
przez Martwà Wis∏´. Jego otwarcie spowodowa∏o pewne odcià˝enie ÂródmieÊcia Gdaƒska od ruchu zwiàzanego
z dzia∏alnoÊcià Portu Pó∏nocnego.
Trójmiejskie porty stajà obecnie w obliczu coraz silniejszej konkurencji,
szczególnie ze strony portów niemieckich, co wp∏ywa na podejmowanie
przez w∏adze portowe inwestycji modernizacyjnych, a tak˝e zwiàzanych
z rozszerzaniem dzia∏alnoÊci, np.
w Gdaƒsku budowany jest nowy terminal zbo˝owy, a w planach rozwoju podstawowà pozycj´ zajmuje budowa terminalu kontenerowego, który w przysz∏oÊci stanowiç ma zalà˝ek nowoczesnego centrum dystrybucji dla regionu.
Do tego celu konieczna jednak b´dzie
ekspansja terytorialna portu, a tak˝e
budowa nowej infrastruktury.
Port w Gdyni szczyci si´ przede
wszystkim nowoczesnym Ba∏tyckim Terminalem Kontenerowym, który decyduje o dominujàcej pozycji portu w obs∏u-

dze przewozów kontenerowych. Posiada równie˝ najwi´kszy i najnowoczeÊniejszy, niedawno zmodernizowany terminal zbo˝owo-paszowy oraz nowoczesny terminal ro-ro. Ze wzgl´du na ograniczone obszarem miejskim mo˝liwoÊci
ekspansji terytorialnej, dalsza rozbudowa portu mo˝liwa jest w∏aÊciwie jedynie
w ramach ju˝ eksploatowanych terenów.
Najwi´ksza ucià˝liwoÊç zwiàzana
z funkcjonowaniem trójmiejskich portów, odnosi si´ w szczególnoÊci do koncentracji przewozów drogowych w bezpoÊrednim ich otoczeniu oraz na terenie
samych portów. Tam te˝ wyst´puje nasilenie ha∏asu i wibracji, w samym porcie generowane tak˝e przez urzàdzenia
prze∏adunkowe. Emisje zanieczyszczeƒ
z procesów prze∏adunkowych nie przekraczajà dopuszczalnych wielkoÊci
i swym zasi´giem nie wykraczajà poza
granice terenów portowych. èród∏em
emisji zanieczyszczeƒ atmosferycznych
na terenie portów sà przede wszystkim
kot∏ownie.
G∏ównymi problemami w sferze
ochrony Êrodowiska sà obecnie i b´dà
w najbli˝szej przysz∏oÊci – zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych oraz
osadów dennych w kana∏ach i basenach
portowych.
Mo˝liwoÊci ograniczenia szkodliwego
wp∏ywu dzia∏alnoÊci portowej nale˝y
upatrywaç przede wszystkim we wprowadzaniu do dzia∏alnoÊci portów systemów zarzàdzania Êrodowiskowego. Polegajà one na dobrowolnym podejmowaniu dzia∏aƒ w zakresie ochrony Êrodowiska w otoczeniu przedsi´biorstwa, czyli budowaniu tzw. „zielonego wizerunku”, np. poprzez wdra˝anie normy ISO
14001. Systemy te wymagajà identyfikacji potencjalnych zagro˝eƒ Êrodowiskowych i przygotowania na wypadek
ich wystàpienia. Zagro˝enia te wynikajà
przede wszystkim z dzia∏alnoÊci terminali paliw p∏ynnych, prze∏adunków
i sk∏adowania innych ∏adunków niebezpiecznych oraz mo˝liwoÊci wycieków
substancji trujàcych z jednostek przebywajàcych w porcie.
Ponadto znaczny wp∏yw na ograniczenie Êrodowiskowej ucià˝liwoÊci portów
mogà wywrzeç zmiany w ich bezpoÊrednim otoczeniu, np.:
• planowane przeprowadzeniu tunelu
pod kana∏em portowym w Gdaƒsku,
który nie tylko usprawni∏by wewn´trznà komunikacj´ pomi´dzy cz´Êciami

portu, ale tak˝e pozwoli∏ na dalsze
odcià˝enie ÂródmieÊcia od ruchu portowego
• utworzeniu trasy zwanej Obwodowà
Portowà, po∏àczonej w przysz∏oÊci
z autostradà A1, co umo˝liwi∏oby ca∏kowite wyprowadzenie towarowego
ruchu drogowego zwiàzanego z dzia∏aniem portu poza centrum Gdaƒska
(inwestycja wspierana przez EKG ONZ
i Bank Âwiatowy), w Gdyni – po∏àczeniu Trasy Kwiatkowskiego z obwodnicà Trójmiasta, aby skierowaç ruch
drogowy poza centrum
• bardziej efektywnym wykorzystaniu
˝eglugi Êródlàdowej, jako najczystszej
ekologicznie ga∏´zi transportu, w obs∏udze zapleczowej portu Gdaƒsk
• zaoferowaniu klientom portu ∏atwego dost´pu poprzez transport kolejowy, otwarcie nowych, wahad∏owych
po∏àczeƒ kolejowych na trasach o du˝ym nasileniu ruchu drogowego; od
maja 2001r. funkcjonuje ju˝ tego rodzaju po∏àczenie pomi´dzy Gdaƒskiem a Odessà oferujàce czas przewozu 72 godziny (w porównaniu do
oko∏o 23 dni drogà morskà)
• stopniowym wprowadzaniu „inteligentnych systemów transportowych”
i narz´dzi telematyki w celu poprawiania efektywnoÊci intermodalnych
∏aƒcuchów transportowych
• stworzeniu warunków do funkcjonowania podmiotów kreujàcych wartoÊç
dodanà przywo˝onych tu ∏adunków
w bezpoÊredniej bliskoÊci portów (budowa przysz∏ych centrów dystrybucji);
pozwoli∏oby to na optymalizacj´ ∏aƒcuchów logistycznych w sferze obs∏ugi ∏adunków pomi´dzy portem a nast´pnym ogniwem w ∏aƒcuchu dostaw
• nawiàzaniu Êcis∏ej wspó∏pracy pomi´dzy portami i wyspecjalizowanymi
operatorami logistycznymi przy wyborze optymalnego rodzaju transportu, dowozowo-odwozowego
• zintegrowaniu systemu zarzàdzania
Portami Gdaƒsk i Gdynia; wzajemna
wspó∏praca, oparta na zrównowa˝onym rozwoju obu portów, pozwoli∏aby
na bardziej efektywne wykorzystanie
obszarów i infrastruktury portowej.
Motoryzacja indywidualna oraz mo˝liwoÊci zastàpienia jej Êrodkami komunikacji miejskiej oraz transportem kolejowym w TrójmieÊcie przedstawione zostanà w drugiej cz´Êci artyku∏u.

5 Przeglàd ekologiczny Portu Lotniczego Gdaƒsk-Trójmiasto Sp. z o. o. Gdaƒsk, kwiecieƒ 2001, EKOKONSULT-Biuro Projektowo-Doradcze
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