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WSTĘP 

Trwający obecnie proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w dalszym tekście 
tylko „SEA“) dotyczy dwóch powiązanych merytorycznie i formalnie dokumentów strategicznych (w 
dalszym tekście tylko „SD“). Strategiczny plan rozwoju infrastruktury komunikacyjnej RS do roku 
2020 (w dalszym tekście tylko „SPRDI SR 2020“) oraz Strategia rozwoju publicznej komunikacji 
pasażerskiej oraz niezmotoryzowanej RS do roku 2020 (w dalszym tekście tylko „SRVOND SR 
2020“). Przedmiotem oceny wpływu dokumentów strategicznych na środowisko naturalne w 
przedkładanym Raporcie na temat oceny (w dalszym tekście tylko „SOH“) jest infrastruktura 
komunikacyjna Republiki Słowackiej, a to w odniesieniu do komunikacji kolejowej, drogowej, 
lotniczej, wodnej, intermodalnej, jak również publiczna komunikacja pasażerska oraz 
niezmotoryzowana, która jest przedmiotem bardziej szczegółowego opracowania w dokumencie 
SRVOND SR 2020. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Układ SOH opiera się na układzie merytorycznym rozpoczętego procesu SEA. W poszczególnych 
rozdziałach SOH poza komunikacyjną infrastrukturą drogową, kolejową, lotniczą i wodną, jak 
również poza komunikacją intermodalną opracowana jest również problematyka publicznej 
komunikacji pasażerskiej oraz niezmotoryzowanej. Dzięki takiemu podejściu osiąga się kompletną 
ocenę dwóch dokumentów strategicznych (SPRDI SR 2020 oraz SRVOND SR 2020) w jednym 
raporcie SOH pod podanym powyżej oznaczeniem procesu oceny oddziaływania na środowisko 
naturalne. Podstawowym powodem wspólnej oceny oraz zatwierdzania, w ramach procesu SEA
dwóch dokumentów strategicznych (SPRDI SR 2020 oraz SRVOND SR 2020), jest uwzględnienie 
kumulacyjnych oraz synergicznych wpływów oddziaływania infrastruktury komunikacyjnej oraz 
publicznej komunikacji pasażerskiej oraz niezmotoryzowanej na środowisko naturalne. 

SPRDI SR 2020……………………………………………………………………

Dokument SPRDI SR 2020 stanowi podstawowy dokument strategiczny Republiki Słowackiej o 
charakterze długoterminowym w obszarze rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Dokument 
oceniany w I. fazie można postrzegać jako jego etap średnioterminowy w obszarze rozwoju 
infrastruktury komunikacyjnej do roku 2020. ……………………………………………………………………

Koncepcja projektu strategicznego planu rozwoju - SPRDI SR 2020 - przyjmuje za podstawę 
analizy sektora komunikacji oraz prognozy jego rozwoju, główne kluczowe różnice oraz potencjalne 
czynniki rozwoju, a to zdefiniowane zarówno na makroekonomicznym poziomie całej Słowacji jak 
również te elementy, które są specyficzne dla sektora komunikacji. Realizowane do roku 2020 
inwestycje powinny służyć do dokończenia kluczowych połączeń komunikacyjnych głównych 
ośrodków  osadnictwa na terytorium Słowacji oraz za granicami Słowacji na odpowiednio wysokim 
poziomie jakości, do stopniowego uzupełniania brakujących połączeń komunikacyjnych na 
poziomie ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym, z położeniem nacisku na stabilną i 
zrównoważoną, uwzględniającą w większym stopniu aspekty ekologiczne oraz efektywniejszą  pod 
względem kosztowym infrastrukturę komunikacyjna. ……………………………………………………………………

Poza rozwiązaniem palących problemów w zakresie sieci komunikacyjnej, działania interwencyjne 
w obszarze budowy nowej oraz modernizacji istniejącej infrastruktury komunikacyjne powinny 
przyczynić się do rozwoju gospodarczego oraz do powstawania miejsc pracy.  

W znaczeniu tego zamierzenia dokument SPRDI SR 2020 nie rozwiązuje dalszych, cząstkowych 
problemów polityki komunikacyjnej, którymi są przykładowo ekologizacja komunikacji, rozwój 
środków komunikacji niezmotoryzowanej (głównie komunikacji rowerowej), harmonizacja 
warunków na rynku komunikacji, bezpieczeństwo komunikacji itp. Tematy te są przedmiotem 
rozwiązania na wyższym poziomie hierarchicznym w dokumencie: Polityka komunikacyjna 
Republiki Słowackiej do roku 2015; tematy te stanowią przedmiot bardziej szczegółowego 
opracowania za pośrednictwem odrębnych dokumentów. ……………………………………………………………………

SRVOND SR 2020……………………………………………………………………

Celem przedmiotowej strategii jest podanie opisu rzeczywistego, aktualnego stanu w obszarze
publicznej komunikacji pasażerskiej i niezmotoryzowanej, identyfikowanie przyczyn tego stanu oraz 



Podsumowanie Raportu na temat oceny w kontekście transgranicznym 

10

określenie działań wspierających rozwój podanych rodzajów komunikacji. Strategia poświęcona 
jest spojrzeniu na publiczną komunikację pasażerską oraz niezmotoryzowaną z perspektywy 
lokalnej i regionalnej, w interesie zapewnienia trwałej i zrównoważonej  mobilności lokalnej oraz 
regionalnej. W kontekście powiązań regionalnych, dokument zajmuje się obszarem Słowacji 
podzielonym na cztery regiony funkcjonalne. Przedmiotem rozwiązania dokumentu są również 
miasta liczące powyżej 70 tysięcy mieszkańców (Bratysława, Nitra, Żylina, Bańska Bystrzycka, 
Koszyce i Prešov), które są naturalnymi zasięgami oddziaływania i powiązań funkcjonalnych 
podanych regionów. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Komunikacja zdalna jest przedmiotem odrębnych analiz sektorowych odpowiednich rodzajów 
komunikacji. Dokument poświęcony jest problemom komunikacji niezmotoryzowanej, która ma 
względnie powinna posiadać istotne znaczenie nie tylko na mobilność miejską i regionalną, ale 
również na wykorzystanie publicznej komunikacji pasażerskiej, z którą stanowi nierozłączną całość 
(z kompleksowego punktu widzenia wspierania bardziej efektywnej mobilności). 

Od czasu wejścia Słowacji do Unii Europejskiej w roku 2004, w procesie strategicznego 
formowania jej systemu komunikacyjnego stosowane są przepisy prawne oraz metody normatywne 
Unii Europejskiej, łącznie z przepisami środowiskowymi. Dokument SPRD SR 2020, I. faza zawiera 
już zrealizowane procedury wariantowe, schematy oraz decyzje. Przedmiotem strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko SPRD SR 2020 będzie w związku z tym wariant realizacyjny (stan 
obejmujący realizację działań oraz za ich pośrednictwem projektów, które są zaprogramowane w 
dokumencie strategicznym) jak również wariant zerowy (stan pokazujący sytuację, kiedy 
zaprogramowane działania i projekty nie będą realizowane). Przygotowywana II. faza 
strategicznego dokumentu SPRD SR 2020, która będzie miała charakter dokumentu 
długofalowego i zawierała będzie kompleksowy model komunikacyjny wszystkich rodzajów 
komunikacji Słowacji, wniesie do procesu precyzyjny element kontrolny dotychczasowej metodyki 
postępowania, przy czym dokument ten na nowo umożliwi wariantowy pogląd na strategiczne 
priorytety rozwoju kompleksowego systemu komunikacyjnego Republiki Słowackiej. 

Ramy legislacyjne oraz metodyka (procedura) strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko…………………………………………………………………………………………………………………………………………

W myśl Ustawy nr 24/2006 Z. z. (Z. z. = Dziennik Ustaw) o ocenie oddziaływania na środowisko 
naturalne oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszych przepisów (w 
dalszym tekście tylko „Ustawa“) dokument SPRDI SR 2020 jest dokumentem strategicznym, 
którego znaczenie przekracza granice państwa Republiki Słowackiej. Procedura oceny projektów 
dokumentów strategicznych oraz dokumentów strategicznych z oddziaływaniem trans granicznym 
reguluje czwarta część Ustawy. Ustawa uwzględnia wymagania Dyrektywy 2001/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 o ocenie skutków określonych planów 
oraz programów na środowisko naturalne (tzw. Dyrektywa SEA).  

Celem procesu SEA przedmiotowych dokumentów jest włączenie do procesu decyzyjnego na 
szczeblu rządu Republiki Słowackiej, wyników oceny oddziaływania dokumentów strategicznych na 
środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi, opartych na wynikach raportu oceniającego oraz z 
uwzględnieniem stanowisk zainteresowanych władz, organizacji oraz społeczeństwa. 

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uwzględniła wymagania podanych 
powyżej dokumentów na szczeblu krajowym oraz regionalnym. W ramach procedury uwzględniona 
została metodyka oparta na zastosowaniu wskaźników Transport and Environment Reporting 
Mechanism (w dalszym tekście tylko „TERM“, opracowana przez EEA Kopenhaga w celu 
zabezpieczenia efektywności strategii integracyjnych w ramach komunikacji i środowiska 
naturalnego) oraz metodyka SEA dla funduszy strukturalnych „Handbook on SEA for Cohesion
Policy 2007-2013“ (2006). …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I. PODSTAWOWE DANE NA TEMAT PODDAWANYCH
OCENIE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

1. NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strategiczny plan rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020, 
(SPRDI SR 2020), wersja - czerwiec 2013 po wprowadzeniu uwag międzyresortowych. 

Strategia rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej  
Republiki Słowackiej do roku 2020 (SRVOND SR 2020), Projekt v1.14, listopad 2013 

2. ZAKRES TERYTORIALNY

Dokument SPRDI SR 2020 jest dokumentem strategicznym o zasięgu ogólnokrajowym, 
obejmującym całe terytorium Republiki Słowackiej. ……………………………………………………………………

Dokument SRVOND SR 2020, jest dokumentem strategicznym, którego zasięg obejmuje całe 
terytorium Republiki Słowackiej. ……………………………………………………………………

3. ORGAN ZATWIERDZAJĄCY……………………………………………………………………

Na szczeblu krajowym, projekt SD zatwierdzony zostanie przez Rząd Republiki Słowackiej. 

4. TREŚĆ ORAZ GŁÓWNE CELE PODDAWANYCH OCENIE 
DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Opracowanie dokumentu SPRDI SR 2020 było jednym z najważniejszych warunków określonych 
przez Komisję Europejską (w dalszym tekście tylko „KE“) dla Ministerstwa Komunikacji i 
Transportu; dokument ten stanowi oczywistą część projektów rozporządzeń dla okresu 
programowego 2014 - 2020, które muszą być spełnione dla korzystania z funduszy Unii 
Europejskiej. Dokument SPRDI 2020 oraz SRVOND SR 2020 reprezentują dokumenty 
strategiczne, na podstawie których określane są podstawowe cele średnioterminowe i 
długoterminowe w obszarze rozwoju infrastruktury komunikacyjnej; dokumenty te wyznaczają 
priorytety rozwoju oraz definiują działania oraz zasoby dla ich osiągnięcia. Projekty tych 
dokumentów zostały opracowane w czerwcu oraz sierpniu 2013. Jako samodzielny dokument 
strategiczny o zasięgu ogólnokrajowym, którego skutki przekraczają granicę państwa, dokument 
SPRDI SR 2020 objęty jest również wymaganiami strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko wg Ustawy nr 24/2006 Z. z. ……………………………………………………………………

SPRDI SR 2020……………………………………………………………………

Dokument SPRDI SR 2020 jest podstawowym dokumentem strategicznym Republiki Słowackiej o 
charakterze średnioterminowym w obszarze rozwoju infrastruktury komunikacyjnej do roku 2020. 
Poddawany ocenie dokument stanowi wynik I. fazy opracowywania kompleksowej, sektorowej
strategii komunikacyjnej Republiki Słowackiej. Dokument ten nawiązuje oraz zawiera szczegółowe 
opracowania obowiązującej dotychczas strategii oraz zasad rozwoju komunikacji; głównie 
nawiązuje on do dokumentu: „Polityka komunikacyjna Republiki Słowackiej do roku 2015” oraz 
„Strategia rozwoju komunikacji Republiki Słowackiej do roku 2020”. Koncepcja rozwoju 
poszczególnych rodzajów komunikacji, tzw. harmonogram przygotowania i realizacji (budowy)
infrastruktury, które przygotowywane są przez MDVRR Republiki Słowackiej oraz przez zarządców 
infrastruktury z reguły na okres 3 najbliższych lat, uwzględniały będą treść zawartą w poddawanym 
ocenie dokumencie. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Materiał podzielony jest na dwie osobne części - na część analityczną i strategiczną. Część 
analityczna dokumentu reprezentuje wynik analiz poszczególnych rodzajów komunikacji, które
zostały opracowane przez techniczne grupy robocze. ……………………………………………………………………

Strategiczna część materiału zawiera propozycję konkretnych wizji, celów, projektów oraz 
zamierzeń projektowych z określeniem zaleceń dotyczących ich zabezpieczenia finansowego. W 
związku z tym konieczne jest podkreślenie, że dla realizacji poszczególnych celów konieczne 
będzie zabezpieczenie wielu źródeł finansowania (fundusze Unii Europejskiej 2014 – 2020, budżet 
państwa, Fundusz „Spájame Európu“ („Łączymy Europę”), innowacyjne instrumenty finansowe,
kredyty, partnerstwo publiczno-prywatne, źródła (zasoby) własne wnioskodawców).  

Komisja Europejska na okres programowania 2014 - 2020 sformułowała 11 celów tematycznych, 
które są wspólne dla polityki spójności, rozwoju naukowego oraz dla polityki morskiej oraz 
rybackiej. Cele te zapewniają, aby ingerencje w ramach tych obszarów tematycznych skierowane 
były na osiągnięcie wspólnych celów. Wymienione powyżej cele tematyczne przenoszą strategię 
Europa 2020 na cele operacyjne, które będą wspierane właśnie za pośrednictwem funduszy 
Wspólnych ram strategicznych. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wdrożenie działań podanych w ocenianym dokumencie zapewnia wkład dla osiągnięcia podanych 
poniżej celów strategicznych: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 wyeliminowanie zidentyfikowanych problemowych miejsc infrastruktury w istotny sposób
przyczyni się do poprawy stanu istniejącego albo komunikacyjnego, ekonomicznego, 
środowiskowego punktu widzenia albo poprzez ich połączenie; 

 stworzenie warunków dla realizacji zobowiązań wynikających dla Republiki Słowackiej z 
przygotowywanego ukierunkowania na rozwój transeuropejskiej sieci komunikacyjnej
(TEN-T), tzn. zakończenie budowy podstawowej sieci TEN-T do roku 2030 oraz 
kompleksowej sieci najpóźniej do roku 2050; 

 zapewnienie stopniowego zwiększania środków finansowych na działania związane z 
wykonywaniem konserwacji i napraw sieci w taki sposób, aby nie dochodziło do dalszego 
wzrostu długu wewnętrznego; ……………………………………………………………………

 podniesienie efektywności wykorzystania środków finansowych na realizację obiektów 
komunikacyjnych oraz usług publicznej komunikacji pasażerskiej i niezmotoryzowanej; 

 ustawienie procesów przygotowania poprzedzającego projekty, prowadzące do 
zrównoważonego i trwałego rozwoju komunikacji; 

 podjęcie działań dotyczących zmian w organizacji komunikacji oraz zmian o charakterze 
instytucjonalnym, prowadzących do podniesienia efektywności eksploatacji 
poszczególnych rodzajów komunikacji; ……………………………………………………………………

 zbudowanie jakościowej bazy danych dla planowania rozwoju sektora komunikacyjnego; 
 zbudowanie systemu informatyzacji komunikacji, telematyki, inteligentnych systemów

komunikacyjnych (w dalszym tekście tylko „IntDS“); 
 podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemów komunikacyjnych; 
 obniżanie zużycia energii, zużycia zasobów naturalnych, ochrona ekosystemów i w 

konsekwencji rozwój gospodarki niskoemisyjnej;
 redukcja ujemnych wpływów społeczno-ekonomicznych oraz środowiskowych komunikacji 

oraz wspieranie ekologicznie oraz energetycznie efektywnej i bezpiecznej komunikacji,
która chroniła będzie środowisko naturalne, przy utrzymaniu minimalnych poziomów emisji 
gazów szkodliwych; działania te zapewnią zmniejszenie wskaźnika wypadków drogowych 
ze skutkami śmiertelnymi. ……………………………………………………………………

Opracowanie II. fazy dokumentu, której zakończenie planowane jest najpóźniej do końca roku 
2016, służyło będzie do systemowego ukierunkowania planowania rozwoju systemu 
komunikacyjnego w Republice Słowackiej. W tej fazie MDVRR Republika Słowacka zapewni 
opracowanie funkcjonalnego modelu komunikacyjnego dla Republiki Słowackiej, który posłuży do 
systemowego podejścia definiowania potrzeb rozwoju infrastruktury komunikacyjnej z wielu 
punktów widzenia, jak również do gromadzenia danych przy późniejszym modelowaniu wymagań 
eksploatacyjno-komunikacyjnych na sieci. ……………………………………………………………………

Strategiczna część dokumentu SPRDI SR 2020 zawiera projekt konkretnych wizji, celów, 
priorytetów, projektów oraz zamierzeń projektowych ze sformułowaniem zaleceń dotyczących 
zabezpieczenia ich źródeł finansowania. Realizacja podanych wizji oraz celów sektora 
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komunikacyjnego osiągnięta zostanie za pośrednictwem działań, które są bezpośrednio związane 
z problemami oraz potrzebami zdefiniowanymi w ramach przeprowadzonych analiz SPRDI SR
2020. Zdefiniowane w tym dokumencie działania reprezentują strategiczny pogląd na rozwiązanie 
poszczególnych cząstkowych problemów i potrzeb i stanowią kluczowe dane wejściowe dla 
propozycji konkretnych projektów. Ze względu na zachowanie spójności podejścia, również 
działania podzielone są na obszar systemowy, organizacyjny, operacyjny (eksploatacyjny),
infrastrukturalny, bezpieczeństwa i obszar środowiskowy a następnie podzielone są wg 
poszczególnych podsektorów komunikacyjnych. …………

SRVOND SR 2020……………………………………………………………………

Sytuację publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej (w dalszym 
tekście tylko „VOND“) na Słowacji opisuje bardziej szczegółowo dokument SRVOND SR 2020 za 
pośrednictwem zasad stosowania Europejskiej Polityki Komunikacyjnej, Zasad państwowej polityki 
komunikacyjnej Republiki Słowackiej oraz Strategii rozwoju komunikacji Republiki Słowackiej do 
roku 2020, która stanowi załącznik do dokumentu SPRDI 2020. Dokument jest zasadniczo 
podzielony na dwie merytorycznie specyficznie ukierunkowane części – na część obejmującą 
analizę stanu oraz na część zawierającą propozycje. Struktura dokumentu uwzględnia 
poszczególne reżimy VOND w kontekście regionalnym i osadniczym, z podziałem na 
organizacyjny, operacyjny oraz infrastrukturalny aspekt problematyki. ……………………………………………………………………

Na podstawie wizji SRVOND SR 2020 zdefiniowane są 3 cele strategiczne w obszarze publicznej 
komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej. Dla każdego celu zdefiniowane są 
priorytety w ogólnej ilości 17. Dla osiągnięcia celów i priorytetów zaproponowane zostały działania 
organizacyjne, operacyjne oraz infrastrukturalne w ogólnej liczbie 56 pozycji.

Na podstawie 56 zdefiniowanych priorytetów, za pośrednictwem „zasobnika” zaproponowana jest 
realizacja 179 projektów, które są podzielone w układzie wg regionów oraz wg priorytetów (projekty 
„zielono-zielone“, „zielone“, „żółte“ oraz „czerwone). 

Poza obszarem miasta stołecznego Republiki Słowackiej Bratysławy, wizje oraz działania 
publicznej komunikacji pasażerskiej i niemotoryzowanej mają minimalny a nawet pomijalny zasięg 
trans graniczny. W Bratysławie, położonej na granicy Słowacji, Węgier oraz Austrii, oczekuje się 
pozytywnego wpływu akcji oraz projektów, ukierunkowanych na rozwój publicznej komunikacji 
pasażerskiej i niezmotoryzowanej, przekraczający granicę państwa również na obszarze 
przygranicznym sąsiadujących państw. Pozytywny wpływ znajduje swój wyraz w poprawie 
dostępności komunikacyjnej oraz obsługi miasta w oparciu o publiczną komunikację pasażerską. 
Dodatkowym pozytywnym wkładem będą również korzyści związane ze spadkiem udziału IAD 
(Indywidualnej Komunikacji Samochodowej) w ramach podziału prac przygotowawczych (w 
szczególności obniżenie poziomu hałasu, zmniejszenie emisji, zmniejszenie wymagań dla 
zabierania terenów dla dynamicznej oraz statycznej IAD).

Powiązanie dokumentów SPRDI SR oraz SRVOND SR 2020 z innym strategicznym 
dokumentem Unii Europejskiej……………………………………………………………………

W ramach opracowania dokumentów SPRDI SR oraz SRVOND SR 2020 a następnie podczas 
definiowana celów środowiskowych SOH uwzględnione zostały podane poniżej elementy polityki, 
strategie, programy oraz inne dokumenty o charakterze strategicznym:

 Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego, zrównoważonego oraz stabilnego wzrostu; 
 propozycje zintegrowanych wytycznych w ramach strategii EUROPA 2020;
 strategiczne wytyczne Wspólnoty; ……………………………………………………………………

 ustawodawstwo Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności; 
 ustawodawstwo Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej w zakresie zasad konkurencji

gospodarczej; ……………………………………………………………………

 ustawodawstwo Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej w zakresie zamówień 
publicznych; ……………………………………………………………………

 ustawodawstwo Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej w zakresie zasad ochrony i
poprawy środowiska naturalnego; ……………………………………………………………………

 ustawodawcza uchwała Parlamentu Europejskiego z 19 listopada 2013 o wytycznych Unii 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci komunikacyjnej; 
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 Postanowienie Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 czerwca 2010 o podstawowych
wytycznych Unii dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci komunikacyjnej; 

 Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o głównych kierunkach Unii w 
zakresie  dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci komunikacyjnej; 

 BIAŁA KSIĘGA: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie 
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu; 

 ESDP, European Spatial Development Perspective, Towards Balanced and Sustainable
Development of the Territory of the European Union, Luxembourg, Office for official
poblications of the European Communities, 1999; ……………………………………………………………………

 ESPON – European Spatial Planning Observation Network - Europejska Sieć 
Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności; ……………………………………………………………………

 Komisja Wspólnot Europejskich: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady
na temat strategii dla środowiska naturalnego w miastach; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) o usługach w interesie 
publicznym w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego; 

 Konwencje AGR, AGC, AGTC, AGN; ……………………………………………………………………

 Plan przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do roku 2050; 
 Strategia Unii Europejskiej dla regionu Dunaju; ……………………………………………………………………

 Europejska Konwencja Krajobrazowa. ……………………………………………………………………

Poza podanymi powyżej podstawowymi dokumentami wykorzystane zostały podane poniżej 
materiały: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Projekt Rozporządzenia CEF; ……………………………………………………………………

 Wspólny dokument rozwoju terytorialnego krajów V4+2 (Grupa Wyszehradzka - V4,
Republiki Bułgarii i Rumunii +2); ……………………………………………………………………

 ADVANCE i QUEST, europejskie projekty dla opracowania audytu oraz procesu
certyfikacji miast europejskich w obszarze kształtowania planów dla zrównoważonej i 
stabilnej mobilności; ……………………………………………………………………

 Projekt struktury programów operacyjnych finansowany z Europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych na okres programowania 2014 - 2020 z uwagami
przyjętymi na obradach rządu; ……………………………………………………………………

 Sposób stosowania warunków ex ante w ramach przygotowania mechanizmu wdrażania 
polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2013 w warunkach Republiki Słowackiej. 
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II. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OCENY W KONTEKŚCIE 
TRANSGRANICZNYM

1. INFORMACJE NA TEMAT AKTUALNEGO STANU
ŚRODOWISKA NATURALNEGO ŁĄCZNIE ZE ZDROWIEM  

1.1 Aspekty komunikacyjne w stosunku do obszaru zasiedlonego

Podstawowe zasięgi oddziaływania reprezentują podział terytorium kraju na minimalną ilość 
regionów umieszczonych na podstawie naturalnych powiązań ciążenia (komunikacyjnych i 
regionalnych). Taki układ podstawowego podziału na strefy Słowacji jest podmiotem naturalnych 
relacji transgranicznych z regionami oraz aglomeracjami na terytorium wzdłuż granicy z krajami 
sąsiadującymi Słowacji. Wg obowiązującej części koncepcji KURS 2011 Słowacja podzielona jest 
na podane poniżej podstawowe zasięgi oddziaływania: 

 Bratysława, jako specjalny metropolitarny obszar kraju; 
 Południowo-zachodnia Słowacja oraz centrum komunikacyjno-grawitacyjne Nitra/Trnava, w 

skład którego wchodzą obszary Niziny Naddunajskiej, w przybliżeniu obszar województwa 
trnawskiego i nitrianskiego; ……………………………………………………………………

 Północno-zachodnia Słowacja oraz centrum komunikacyjno-grawitacyjne Žilina/Martin; 
chodzi zasadniczo o obszar regionu Považ, łącznie z podregionami położonymi wzdłuż 
dopływów rzeki Váh, zlokalizowanych w przybliżeniu na terytorium województwa 
trenczynskiego oraz żilińskiego; ……………………………………………………………………

 Środkowa Słowacja oraz komunikacyjno-grawitacyjne centrum Zvolen/Banská Bystrica, 
tożsame z obszarami Pohronia i Poiplia, obszar województwa bańsko-bystrzyckiego; 

 Wschodnia Słowacja oraz centrum komunikacyjno-grawitacyjne Košice/Prešov, 
obejmujące obszary województwa preszowskiego i koszyckiego. 

Graficzny obraz podstawowego podziału na strefy – regionalizacji komunikacyjnej pokazany jest w 
materiałach schematów graficznych, podanych w załączniku raportu na temat oceny. 

Wiążąca część koncepcji KURS 2011 określa strukturę osadnictwa Słowacji od poziomu 
najwyższego do poziomu lokalnego. Dla problematyki formowania systemu komunikacyjnego o 
znaczeniu ogólnokrajowym, istotne znaczenie mają najwyższe poziomy struktury osadniczej, w 
stosunku do której konieczna jest optymalna lokalizacja infrastruktury komunikacyjnej kraju. W tym
kontekście najważniejszą rolę odgrywają policentryczne sieci centrów osadnictwa oraz aglomeracji 
miast, których połączenie wspierane będzie przez osie rozwojowe. 

Tab. 1 Międzynarodowy aspekt rozwiązania struktury osadniczej Słowacji wg koncepcji KURS 2011  

Poziom Specyfikacja poziomu Aglomeracja działań czwartego rzędu Centra osadnictwa 

Międzynarodowy do 
europejskiego

bratislavsko-trnavské

aglomeracja bratislavsko-trnavsko-
nitrianska

Międzynarodowy 

aglomeracja košicko-prešovská

košicko-prešovské

aglomeracja banskobystricko-
zvolenská

banskobystricko-zvolenskéOgólnokrajowy do
międzynarodowego 

aglomeracja žilinsko-martinská žilinsko-martinské

nitrianske

Najwyższy 

Ogólnokrajowy

trenčianske 

liptovskomikulášsko-
ružombersko-dolnokubínske

lučenecko-rimavskosobotské 

michalovsko-vranovsko-
humenské

novozámocko-komárňanské 

Drugi Ponadregionalny

popradsko-spišskonovoveské
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považsko-bystricko-púchovské

prievidzské

Źródło: KURS 2011…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tab. 2 Układ osi rozwojowych Słowacji wg koncepcji KURS 2011 z zasięgiem obejmującym kontekst 
transgraniczny

Stopień osi 
rozwojowej

Nazwa osi rozwojowej Lokalizacja osi rozwojowej……………………………………………………………………

považská Bratysława – Trnava – Trenčín – Žilina 

žilinsko-podtatranská Žilina – Martin – Poprad – Prešov

žilinsko-kysucká Žilina – Čadca – hranica s Českou republikou 

košicko-prešovská hranica s Poľskou republikou – Svidník – Prešov – Košice – Čaňa – hranica s 
Maďarskou republikou 

nitriansko-pohronská Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen

zvolensko-turčianska Zvolen – Banská Bystrica – Turčianske Teplice – Martin (v úseku Banská Bystrica 
– Turčianske Teplice ako komunikačno-sídelnú os) 

zvolensko-južnoslovenská Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice 

východoslovenská Košice – Sečovce – Michalovce – Sobrance – hranica s Ukrajinou 

záhorská Bratysława – Malacky – Kúty – hranica s Českou republikou 

Pierwszy

lyská Beluša – Púchov – Lysá pod Makytou – hranica s  Českou republikou 

Źródło: KURS 2011…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Koncepcja policentrycznego osadnictwa Słowacji jest ważna w wewnętrznym kontekście kraju, ale 
również na płaszczyźnie transgranicznej, gdzie tworzy wspólną platformę merytoryczną, 
umożliwiającą jednolity monitoring oraz wzajemną koordynację trendów rozwojowych. 

Problematyką osadnictwa policentrycznego na Słowacji zajmuje się szczegółowe opracowanie 
koncepcji KURS 2001 w dokumencie badawczym: Policentryczna koncepcja osadnictwa jako
instrument zabezpieczenia kompleksowości funkcjonalnej na poziomie regionalnym i lokalnym (w 
dalszym tekście tylko „PKO SR“).…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z ogólnej liczby sieci ESPON oceniających 27 funkcjonalnych obszarów urbanizacyjnych (w 
dalszym tekście tylko „FUA“), z Republiki Słowackiej jako obszar MEGA trzeciej kategorii włączony 
zostało jeden obszar - Bratysława, 7 obszarów FUA zaklasyfikowanych zostało do znaczenia 
ponadnarodowego lub krajowego (Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice) 
oraz 20 obszarów FUA zaklasyfikowanych zostało do znaczenia regionalnego. 

Rysunek 1 Policentryczne systemy obszarów osadnictwa na podstawie zbiorczych relacji kooperacyjnych
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Źródło: Policentryczna koncepcja osadnictwa jako instrument zabezpieczenia kompleksowości funkcjonalnej na poziomie 
regionalnym i lokalnym, (PKO SR), Aurex Bratysława 

Polycentrické sůstavy na základe kooperačných vzťahov Policentryczne systemy na podstawie relacji kooperacyjnych 
stredne silných až silných średnio silnych do silnych 
sůstavy okolo center najvyššieho významu stredne silných až
silných v rámci……………………………………………………………………

systemy około centrów o najwyższym znaczeniu średnio 
silnych do silnych w ramach

bratislavsko-trnavsko-nitrianskeho ťažiska osidlenia bratislavsko-trnavsko-nitrianskeho centrum osadnictwa 
centrum FUA narodného významu centrum FUA o znaczeniu krajowym
centrum FUA regionálneho významu centrum FUA o znaczeniu regionalnym
centrum FUA subregionálneho významu centrum FUA o znaczeniu podregionalnym
centrum FUA mikroregionálneho významu centrum FUA o znaczeniu mikroregionalnym
centrum FUA lokálneho významu centrum FUA o znaczeniu lokalnym

Unia Europejska wspiera zasadę oraz koncepcję osadnictwa policentrycznego również w 
transgranicznym kontekście swoich krajów członkowskich. W podanych relacjach, na Słowacji 
udokumentowane są relacje kooperacyjne słowackich policentrycznych systemów osadnictwa w 
stosunku do systemów partnerskich za granicami Słowacji.  

Przedmiotem projektu „PlaNet CenSE“ (Planners Network for Central and South East Europe) jest
badanie sieci miast na obszarze CADSES w relacji do ich wkładu na rzecz policentrycznego 
rozwoju na poziomie europejskim. W ramach projektu opracowane zostały scenariusze możliwości 
przyszłego rozwoju. Scenariusz „Proactive Scenário 2020“ określa miasta o wysokich 
potencjalnych powiązaniach kooperacyjnych z otaczającymi obszarami zurbanizowanymi, również 
w przypadkach kooperacji transgranicznych. Ten scenariusz przewiduje przejęcie strategii 
kooperacyjnych bliskich miast transgranicznych, których specyficzne profile funkcjonalne są zdolne 
w ramach wspólnego współdziałania poprawić efektywność miast kooperujących. Z miast 
słowackich do kooperacyjnych sieci transgranicznych włączone zostały Bratysława i Trnava (do 
stabilizowanej sieci z Wiedniem, Brnem oraz węgierskim miastem Györ), Košice i Prešov (do sieci 
z otwartą przyszłością obejmującą miasto Miškolc) oraz Žilina (do sieci z otwartą przyszłością w 
połączeniu z miastami Katowice, Kraków, Bielsko-Białą i Ostrawa). W między czasie sieci 
uzupełnione zostały o sieć kooperujących miast oraz systemów policentrycznych Zlín i Trenčín. 

Rysunek 2 Scenariusz sieci kooperujących obszarów MEGA i FUA w obszarze CADSES 
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Źródło: PlaNet CenSE (Planners Network for Central and South East Europe, 2006) 

Powołując się na dane statystyczne sektora gospodarczego Słowacki można stwierdzić, że poza 
rozwiniętą Bratysławą, regiony północno-zachodniego oraz centralnego obszaru osadnictwa 
wschodniej Słowacji (Košice) znajdują się na progu stanu, w którym jest rzeczą racjonalną 
poniesienie inwestycji w zbudowanie wydajnej infrastruktury komunikacyjnej. Jeżeli nie zostaną 
zrealizowane projekty infrastruktury komunikacyjnej - autostrady, drogi szybkiego ruchu oraz
zmodernizowane, konwencjonalne linie kolejowe, przekraczające granice Słowacji i kontynuujące 
przebieg poza granicami Słowacji na bazie adekwatnej infrastruktury komunikacyjnej, łączące 
słowackie centra osadnictwa z policentrycznymi systemami o znaczeniu europejskim i 
międzynarodowym, Słowacja znajdzie się poza ramami europejskiego trendu transgranicznej 
spójności regionalnej. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Zdrowie mieszkańców (hałas, zanieczyszczenie powietrza, wskaźnik 

wypadków drogowych)……………………………………………………………………

Hałas powodowany przez komunikację jest istotnym czynnikiem zagrożenia wpływającym na 
jakość życia oraz zdrowie mieszkańców. Hałas powodowany przez ruch komunikacyjny dotyka w 
szczególności tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie eksponowanych tras 
komunikacyjnych. Jako najważniejsze substancje zanieczyszczające z komunikacji w odniesieniu 
do zdrowia mieszkańców traktowane są tlenki azotu oraz stałe substancje zanieczyszczające, 
względnie ich część określana jako substancje zawieszone PM10 i PM2,5. Istotne znaczenie ma 
również powstawanie tlenków węgla oraz policyklicznych węglowodorów aromatycznych. Jako 
stwarzające największe zagrożenie traktowane są obszary obiektów zamieszkałych położone w 
pobliżu głównych drogowych tras komunikacyjnych oraz skrzyżowań dużych centrów. Sytuację na 
odcinku oceny jakości powietrza za lata 2009 - 2011 można charakteryzować jako stabilną, z 
tendencją umiarkowanej poprawy. ……………………………………………………………………

W kontekście transgranicznym nie przewiduje się istotnego wpływu oddziaływania hałasu, 
generowanego w wyniku użytkowania systemu komunikacyjnego Słowacji na obszary zasiedlone 
poza granicami kraju. Niektóre aspekty transgranicznego oddziaływania hałasu oraz 
zanieczyszczenia powietrza można zakładać na obszarze aglomeracji bratysławskiej. 
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Rysunek 3 Obszary kontroli jakości powietrza w roku 2011……………………………………………………………………

Źródło: SHMÚ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia ograniczone obszary kontroli jakości powietrza 
hranice krajov granice województw
vodné plochy…………………………………………………………………… akweny wodne
vodné toky…………………………………………………………………… cieki wodne
meracie stanice kvality ovzdušia stacje pomiarowe jakości powietrza 
územie hl. mesta SR Bratysława obszar miasta stołecznego Republiki Słowackiej, Bratysławy 
územie mesta obszar miasta
a obci…………………………………………………………………… i gminy……………………………………………………………………

a obce…………………………………………………………………… i gminy
územie okresu obszar powiatu
územie mest obszar miast

Wskaźniki wypadków w ruchu drogowym zaliczane są głównych wpływów, które bezpośrednio 
działają na stan zdrowia populacji ludności. Na wskaźniki wypadkowości komunikacyjnej wpływ ma 
po pierwsze czynnik ludzki (uczestnik ruchu drogowego), a po drugie stan techniczny pojazdów
uczestniczących w ruchu oraz sieć drogowa (jakość, natężenie ruchu). Transgraniczny wpływ 
realizacji działań komunikacyjnych na Słowacki na wskaźniki wypadkowości komunikacyjnej w 
sąsiednich krajach można teoretycznie przewidywać w przypadkach brakującej koordynacji 
budowy nawiązującej infrastruktury komunikacyjnej poza granicami Słowacji.  

1.3 Jakość powietrza oraz czynniki klimatyczne 

Problematyka jakości powietrza oraz czynników klimatycznych ma charakter globalny. 
Rozwiązanie tej problematyki koordynowane jest na szczeblu europejskim. W porównaniu z rokiem 
1990 Słowacja zmniejszyła całkowitą emisję o około 41 % oraz obciążenie emisyjne do połowy; 
dzięki temu Słowacja zaliczana jest do najlepszych w Europie. Redukcja ta osiągnięta została w 
pierwszym rzędzie na drodze naturalnej zmiany struktury gospodarki oraz zmian w mieszance 
paliwowej. Po roku 2000 szybkość redukcji zanieczyszczeń wyraźnie się zmniejszyła. 
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Komunikacja drogowa (transport drogowy) miała największy udział w zanieczyszczeniu powietrza  
w ramach komunikacji. Najwyraźniej to dotyczy produkcji emisji CO (tlenek węgla) do 97,38%, jak 
również emisji CO2 (dwutlenek węgla), gdzie udział komunikacji drogowej wynosi 96,32%. 
Pozostałe rodzaje komunikacji (kolejowa, wodna, lotnicza) stanowią tylko niewielki udział produkcji 
całkowitej ilości substancji zanieczyszczających. O zakresie produkcji emisji substancji 
zanieczyszczających w komunikacji drogowej decyduje w szczególności indywidualna komunikacja 
samochodowa oraz drogowy transport ciężarowy. Również z tego powodu coraz częściej na czoło 
zagadnień wysuwają się problemy potrzeby poprawy komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji 
niezmotoryzowanej. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specyficznym problemem związanym z problemem globalnego ocieplenia jest produkcja gazów 
cieplarnianych. Jednym z celów strategii Europa 2020 jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do
roku 2020 przynajmniej o 20 % w porównaniu z poziomami z roku 1990.

Udział komunikacji w Republice Słowackiej w całkowitych emisjach gazów cieplarnianych zawiera 
się obecnie na poziomie około 14 %. Trendy kształtowania się emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z komunikacji są niepokojące, głównie w aspekcie produkcji CO2, który tworzy
dominujący element w składzie gazów cieplarnianych. ……………………………………………………………………

W przypadku, gdyby działania infrastrukturalne zdefiniowane w dokumencie strukturalnym nie 
zostały zrealizowane, można oczekiwać wzrostu emisji pochodzącej z komunikacji, związane ze 
wzrostem usług komunikacji drogowej oraz występowanie zatorów w wąskich gardłach 
infrastruktury. Tak samo nie zostaną stworzone przyjazne warunki dla zmiany trendu podziału prac 
przewozowych na rzecz bardziej przyjaznych środowiskowo rodzajów komunikacji. Skutki 
negatywnego trendu będą  widoczne i będą intensywnie odczuwalne na terenach zabudowanych 
miast. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 Gleba oraz środowisko skalne……………………………………………………………………

Priorytetowym oddziaływaniem  na glebę przy realizacji projektów infrastruktury komunikacyjnej 
jest trwałe zabieranie gruntów rolnych oraz terenów leśnych. Problematyka gleby oraz środowiska 
skalnego jest związana z terytorium Słowacji. ……………………………………………………………………

1.5 Woda, ochrona przyrody i krajobrazu, dziedzictwo kulturowe, zasoby

materialne…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podane obszary problemów mają poziome powiązanie z wieloma obszarami ochrony środowiska 
naturalnego i zdrowia. W odniesieniu do realizacji przedsięwzięć komunikacyjnych na Słowacji nie 
oczekuje się bezpośredniego kontekstu transgranicznego. 

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEGÓLNIE WAŻNYCH POD 
WZGLĘDEM ŚRODOWISKOWYM OBSZARÓW 
EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OBSZARÓW CHRONIONYCH
(NATURA 2000)

2.1 Natura 2000…………………………………………………………………………………………………………………………………………

W znaczeniu wdrażania (implementacji) zasad europejskiej polityki bioróżnorodności oraz 
ekosystemów, na Słowacji ma miejsce pełna realizacja systemu obszarów chronionych Natura 
2000. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

System Natura 2000 tworzony jest przez dwa typy obszarów:
 obszary o znaczeniu europejskim (UEV) jako odrębne obszary ochrony (Special Areas 

of Conservation, SACs) ogłaszane na podstawie Dyrektywy o biotopach, 



Podsumowanie Raportu na temat oceny w kontekście transgranicznym 

21

 chronione obszary ptasie (CHVU) - jako odrębne obszary ochrony (Special Protection 
Areas, SPAs) ogłaszane na podstawie Dyrektywy o ptakach. 

Rysunek 4 Zaktualizowane zestawienie obszarów o znaczeniu europejskim w Republice Słowackiej 

Źródło: SAŽP, 2013…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rysunek 5 Zaktualizowane zestawienie chronionych obszarów ptasich w Republice Słowackiej 

Źródło: http://geo.enviroportal.sk/vu/, 2013…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
ŁĄCZNIE ZE ZDROWIEM NA OBSZARACH, KTÓRE ZNAJDĄ 
SIĘ PRAWDOPODOBNIE POD ISTOTNYM 
WPŁYWEM……………………………………………………………………

Projekt dokumentu strategicznego będzie miał wpływ na cały obszar Republiki Słowackiej; jego 
realizacja powinna przyczynić się w określonym stopniu również do rozwiązania problemów 
globalnych. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proponowane projekty rozwoju infrastruktury komunikacyjnej zlokalizowane są na całym obszarze 
Słowacji; priorytetowo projekty lokalizowane są w regionach Słowacji północno-zachodniej oraz 
wschodniej, w aglomeracji bratysławskiej i košickiej, w południowo-środkowym korytarzu Zvolen – 

http://geo.enviroportal.sk/vu/
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Košice. Środowisko naturalne w tych regionach charakteryzuje się stosunkowo dużym 
obciążeniem wynikającym z ujemnych oddziaływań ruchu komunikacyjnego.  

Zasadnicze zmiany w rozkładzie obciążenia komunikacyjnego oraz lokalizacji infrastruktury 
komunikacyjnej oczekiwane są w komunikacji drogowej. W transporcie intermodalnym aktualny 
stan zmieni lokalizacja zakładanej budowy terminali transportu intermodalnego. W komunikacji 
kolejowej oraz lotniczej, nowe znane przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane będą na istniejącej 
sieci infrastruktury komunikacyjnej. ……………………………………………………………………

Problemy środowiskowe, a głównie problemy związane z oddziaływaniami na zdrowie 
mieszkańców uzależnione są od natężenia  komunikacji drogowej oraz od stanu dróg, na których 
proces transportowy jest realizowany. ……………………………………………………………………

Zatwierdzony przez rząd Republiki Słowackiej zaktualizowany projekt NPVDRC
1

z roku 2008
określa sieć autostrad oraz dróg szybkiego ruchu w następującym schemacie: 

 D1 Bratysława (Petržalka – skrzyżowanie z D2) – Trnava – Trenčín -  Žilina –  Prešov – 
Košice –  granica państwa Republika Słowacka/Ukraina; 

 D2 granica państwa Republika Czeska/Republika Słowacka - Kúty- Malacky–Bratysława - 
granica państwa Republika Słowacka/Węgry; ……………………………………………………………………

 D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité - granica państwa Republika 
Słowacka/Polska; …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 D4 granica państwa Austria/Republika Słowacki - Bratysława  – skrzyżowanie D2 Jarovce 
– skrzyżowanie Rovinka – skrzyżowanie z D1 Ivanka przy Dunaji sever – skrzyżowanie z 
drogą II/502 – skrzyżowanie z drogą I/2 – skrzyżowanie z D2 Stupava juh – granica 
państwa Republika Słowacka/Austria; ……………………………………………………………………

 R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica –
Ružomberok; …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 R2 Trenčín skrzyżowanie D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – 
Rimavská Sobota – Rožňava – Košice; ……………………………………………………………………

 R3 granica państwa Węgry/Republika Słowacka Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – 
Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – granica państwa 
Republika Słowacka/Polska; ……………………………………………………………………

 R4 granica państwa Węgry/Republika Słowacka - Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – 
Svidník – granica państwa Republika Słowacka/Polska; 

 R5 granica państwa Republika Czeska/ Republika Słowacka Svrčinovec – skrzyżowanie z 
D3; …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 R6 granica państwa Republika Czeska/Republika Słowacka Lysá pod Makytou - Púchov; 
 R7 Bratysława – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec; 
 R8 Nitra – Topoľčany – Partizánske – skrzyżowanie z R2. 

Wyznaczanie aktualnego oraz planowanego stanu autostrad oraz dróg szybkiego ruchu pokazane
jest na schematach mapowych stanowiących załącznik do raportu SOH. Sieć autostrad oraz dróg 
szybkiego ruchu stanowi treść ważnych działań infrastrukturalnych w komunikacji drogowej. Za 
pośrednictwem strategicznej oceny środowiskowej działań infrastrukturalnych realizowana jest 
ocena kompleksowej sieci autostrad oraz dróg szybkiego ruchu.


1

zatwierdzony na mocy uchwały rządu Republiki Słowackiej nr 882/2008 z 3 grudnia 2008 do Raportu o realizacji 
programu przygotowania oraz budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu na lata 2007 - 2010
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III. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH 
WPŁYWÓW PODDAWANYCH OCENIE DOKUMENTÓW 
STRATEGICZNYCH NA ŚRODOWISKO NATURALNE 
ŁĄCZNIE ZE ZDROWIEM 

1. OKREŚLENIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH SOH 

Na podstawie analizy aktualnych problemów środowiskowych oraz znaczących wpływów 
związanych z komunikacją, sformułowane zostały cele projektu SOH, obejmujące kluczowe 
aspekty środowiskowe. Cele projektu SOH podane są w poniższej tabeli.  

Tab. 3 Cele środowiskowe projektu SOH 

Obszar Cel

Zapewnienie dostępu do usług podstawowych i komunikacyjnych, do rynku 

W przypadku planu SPRDI SR 2020 zapewnienie efektywnej obsługi komunikacyjnej obszaru 
w kontekście całej Słowacki, w przypadku planu SRVOND SR 2020 w kontekście regionalnym 
oraz lokalnym

Wniesienie wkładu w spójność osadnictwa Republiki Słowackiej ze znaczącymi systemami 
osadniczymi za granicami Republiki Słowackiej 

Aspekty komunikacyjne w relacji do
obszaru osadniczego

Akceptacja zasad efektywnego wykorzystania proponowanej infrastruktury komunikacyjnej

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców 

Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza w strefach zamieszkałych 

Zdrowie mieszkańców 

Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji 

Obniżenie produkcji emisji z komunikacji Powietrze i czynniki klimatyczne

Obniżenie produkcji emisji gazów cieplarnianych 

Zminimalizowanie zabierania gruntów rolnych oraz terenów leśnych Gleba oraz środowisko skalne 

Unikanie ryzyka z tytułu niestabilności środowiska skalnego 

Niepogarszanie ekologicznego i chemicznego stanu wód

Ograniczenie ingerencji w obszary ochrony zasobów wodnych

Woda

Zabezpieczenie ochrony przeciwpowodziowej obszarów

Zapewnienie ochrony wartościowych części przyrody oraz funkcjonalności ekosystemów Bioróżnorodność oraz ochrona przyrody 

Zapewnienie integralności lokalizacji systemu Natura 2000 

Utrzymanie stabilności ekologicznej krajobrazu Ochrona krajobrazu

Zachowanie integralności krajobrazu oraz jego wartości obrazowej 

Dziedzictwo kulturowe Ochrona dziedzictwa kulturowego

Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów energetycznych Zasoby materialne

Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, unikanie powstawania odpadów

Podane cele projektu SOH zostały porównane z wizjami, celami, priorytetami oraz działaniami 
planów SPRDI SR 2020 oraz SRVOND SR 2020, zdefiniowanymi w ramach poszczególnych
systemów komunikacyjnych. Wyboru wskaźników oceny dokonano z uwzględnieniem listy TERM, 
które agencja EEA Kopenhaga opracowała dla Komisji Unii Europejskiej, jak zbiór wskaźników 
pomagających w procedurze oraz efektywności strategii integracyjnych w ramach komunikacji i 
środowiska naturalnego. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. OKREŚLENIE WARIANTU REALIZACYJNEGO 
PODDAWANYCH OCENIE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
ORAZ METODYKI ICH OCENY

W ramach planu SPRDI SR 2020 utworzono obszerną listę potencjalnych projektów, które 
poddane były następnie analizie w aspekcie stopnia ich przygotowania, wymaganych nakładów 
inwestycyjnych, harmonogramu (planu czasowego), efektywności ekonomicznej itp. Przyjęta 
metodyka postępowania ukierunkowana została na identyfikację tych projektów, które na 
podstawie szerszego konsensusu fachowego mogą być traktowane jako istotne i uzasadnione. 
Ważnym parametrem pozwalającym na włączenie projektu do tej kategorii (tzw. Kategoria 
projektów zielonych) był stopień przygotowania, który musi umożliwiać realizację danego projektu 
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w ramach okresu czasowego 2014 – 2020 (2023). Metodyka opracowana została z 
ukierunkowaniem na identyfikację oczywistych, wolnych od zastrzeżeń projektów, które można w 
tym okresie realizować. Pozostałe projekty (żółte, czerwone) wymagają szczegółowego 
przygotowania tak, aby możliwe było wykazanie ich znaczenia (zasadności) w nawiązaniu do 
ewentualnej realizacji. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Warianty realizacyjne są zasadniczo wymienione w zbiorach projektów, stanowiących załączniki 
planu SPRDI SR 2020 oraz SRVOND SR 2020. Reprezentują one zakładany stan przekazania do 
eksploatacji przedmiotowej infrastruktury komunikacyjnej (bez uwzględnienia ich zasadności oraz 
priorytetów - projekty zielone, żółte oraz czerwone). 

Tab. 4 Przewidywany stan po przekazaniu do eksploatacji infrastruktury komunikacyjnej wariantu
realizacyjnego SPRDI SR 2020

Działania infrastrukturalne planu 
SPRDI SR 2020

Poziom hierarchiczny Wariant realizacyjny wg planu SPRDI SR 2020 na rok 2020

Komunikacja drogowa

D1 Bratysława - Trnava rozszerzenie do 6. pasmowej, łącznie z 
nowymi skrzyżowaniami 

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - Dubná Skala, łącznik 
Lietavská Lúčka - Žilina……………………………………………………………………

D1 Turany - Hubová - Ivachnová

D1 Studenec - Beharovce (zakończenie budowy skrzyżowania), 
łącznik Spišská Nová Ves II. Etap 

D1 Prešov Západ - Prešov juh, Budimír - Bidovce

D1 Bidovce - Dargov - Pozdišovce, łącznik Michalovce 

D1 Pozdišovce - granica państwa Republika Czeska/Ukraina do roku 
2022……………………………………………………………………

Zakończenie budowy autostrady D1 
Proponowana
podstawowa sieć TEN-T 

D1 Beharovce - Branisko, 2. profil (tunel Branisko) do roku 2025

D3 granica państwa Republika Słowacka/Polska - Skalité - 
Svrčinovec - Čadca/Bukov……………………………………………………………………

D3 Čadca Bukov  - Oščadnica, 2. profil (tunel Horelica) do roku 2023 

Proponowana
podstawowa sieć TEN-T 

D3 Oščadnica - Kysucké Nové Mesto - Žilina/Strážov 

Połączenie północ-południe do 
Polski i Republiki Czeskiej

Proponowana zbiorcza
sieć TEN-T 

R5 Skalité - granica państwa Republika Słowacka/Republika Czeska 

Połączenie północ-południe na 
wschodniej Słowacji 

Proponowana zbiorcza
sieć TEN-T 

granica państwa Republika Słowacka/Polska - Hunkovce - 
Ladomirová, Svidník - Hanušovce nad Topľou - Kapušany - Prešov 
obwodnica północna 

R2 Chocholná D1 - Mníchova Lehota - Ruskovce - Žiar nad Hronom
Środkowo-słowacka oś 
komunikacyjna zachód-wschód

Proponowana zbiorcza
sieć TEN-T 

R2 Zvolen západ - Ožďany - Rožňava - Jablonov nad Turňou - Košice 
Šaca - Košické Oľšany 

Proponowana zbiorcza
sieć TEN-T 

R3 granica państwa Republika Słowacka/Polska - Dolný Kubín – 
Hubová (+odcinek płatny z D1 Hubová – Martin) 

R3 Martin – Šášovské Podhradie (+odcinek płatny z  R1 Šášovské 
Pohradie – Zvolen) ……………………………………………………………………

Środkowo-słowacka oś 
komunikacyjna północ-południe, 
gałąź R3 

Proponowana
podstawowa sieć TEN-T 

R3 Zvolen - Šahy do roku 2022

R3 granica państwa Republika Słowacka/Polska - Dolný Kubín – 
Hubová (+odcinek płatny z D1 Hubová – Ružomberok) 

Proponowana zbiorcza
sieć TEN-T 

Ružomberok - Banská Bystrica

Środkowo-słowacka oś 
komunikacyjna północ-południe, 
gałąź R3-R1-R3 Proponowana

podstawowa sieć TEN-T 
R3 Zvolen - Šahy do roku 2022

D4 Bratysława Jarovce - Bratysława Rača Proponowana zbiorcza
sieć TEN-T D4 Bratysława Rača - Záhorská Bystrica - Devínska Nová Ves - 

granica państwa Republika Słowacka/Austria do roku 2022 

Sieć drogowa w aglomeracji 
bratysławskiej 

Poza siecią TEN-T R7 Bratysława Prievoz - Dunajská Lužná - Dunajská Streda 

Dokończenie budowy osi 
priorytetowej zachód-wschód
Republika Słowacka 

Proponowana
podstawowa sieć TEN-T 

R6 granica państwa Republika Słowacka/Republika Czeska - 
Mestečko - Púchov ……………………………………………………………………

R7 Dunajská Streda – Nové Zámky - Lučenec 

R8 Nitra - Brezolupy……………………………………………………………………

Budowa nowych odcinków dróg I. klasy

Rozwój sieci dróg I. klasy oraz sieci
dróg szybkiego ruchu poza TEN-T

Poza siecią TEN-T 

Modernizacja oraz podniesienie bezpieczeństwa dróg I. klasy 
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Ciąg dalszy tabeli 
Działania infrastrukturalne planu 
SPRDI SR 2020

Poziom hierarchiczny Wariant realizacyjny wg planu SPRDI SR 2020 na rok 2020

Komunikacja kolejowa

Elektryfikacja trasy Devínska Nová Ves - granica państwa Republika 
Słowacka/Austria, realizacja (działanie włączone do sieci 
podstawowej TEN-T dla komunikacji pasażerskiej) 

ŽSR, Modernizacja trasy kolejowej Púchov - Žilina w celu uzyskania
prędkości przejazdu do 160 km/godz. - I. etap odcinek Púchov - 
Považská Teplá……………………………………………………………………

ŽSR, Modernizacja trasy Púchov – Žilina w celu uzyskania prędkości 
przejazdu do 160 km/godz., II. etap - odcinek Považská Teplá
/poza/ - Žilina /poza/……………………………………………………………………

Modernizacja trasy kolejowej Žilina - Košice, odcinek trasy
Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (poza), realizacja odcinka Poprad-
Tatry - Lučivná a Paludza - Liptovský Hrádok 

Modernizacja trasy kolejowej Žilina - Košice, odcinek trasy - Poprad
Tatry (poza) - Krompachy, realizacja odcinka Spišská Nová Ves -
Poprad-Tatry……………………………………………………………………

Modernizacja trasy kolejowej Žilina - Košice, odcinek trasy Kysak -
Košice, realizacja……………………………………………………………………

ŽSR, Uzol Bratysława 

ŽSR, Zakończenie budowy stacji Dostavba stacji rozrządowej Žilina - 
Teplička oraz nawiązującej infrastruktury kolejowej w węźle Žilina, 
realizacja……………………………………………………………………

Košice - Kostoľany nad Hornádom (budowa zerowa dla IKD), 
realizacja……………………………………………………………………

Čierna nad Tisou, modernizacja węzła, realizacja 

Proponowana
podstawowa sieć TEN-T 

ŽSR, Modernizacja korytarza granica państwa Republika 
Czeska/Republika Słowacka - Čadca - Krásno nad Kysucou (poza), 
trasa kolejowa, realizacja

Elektryfikacja trasy Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou,
realizacja……………………………………………………………………

Zvolen - Fiľakovo, elektryfikacja trasy, realizacja 

Modernizacja sieci TEN-T

Proponowana zbiorcza
sieć TEN-T 

ŽSR, Elektryfikacja i optymalizacja trasy Fiľakovo - Moldava nad 
Bodvou, realizacja……………………………………………………………………

Proponowana
podstawowa sieć TEN-T 

Wdrożenie ERTMS w korytarzu nr IV Kúty - Bratysława, łącznie z 
węzłem Bratysława (ETCS L2 + GSM R), realizacja do roku 2021 

Technologiczne zabezpieczenie
interoperacyjności Proponowana zbiorcza

sieć TEN-T 

Wdrożenie ERTMS w korytarzu nr IV Bratysława - Nové Zámky - 
Štúrovo/ Komárno, łącznie z węzłem Bratysława (ETCS L2 + GSM R), 
realizacja do roku 2021

Bratysława Nové Mesto - Dunajská Streda - Komárno, zbudowanie 
drugiego toru oraz elektryfikacja trasy, dokumentacja projektowa

ŽSR, Elektryfikacja trasy Bánovce nad Ondavou - Humenné,
realizacja……………………………………………………………………

Elektryfikacja ważnych tras Poza siecią TEN-T 

ŽSR, Elektryfikacja i optymalizacja trasy Leopoldov - Nitra - Šurany,
realizacja……………………………………………………………………

Transport intermodalny

ŽSR, Terminal transportu intermodalnego Košice, 1. etap budowy
Proponowana zbiorcza
sieć TEN-T 

ŽSR, Terminal transportu intermodalnego Leopoldov, 1. etap
budowy……………………………………………………………………

ŽSR, Terminal transportu intermodalnego Bratysława, 1. etap 
budowy……………………………………………………………………

Terminale transportu
intermodalnego

Proponowana
podstawowa sieć TEN-T 

ŽSR, Terminal transportu intermodalnego Žilina, 1. etap budowy

Komunikacja lotnicza

Proponowana
podstawowa sieć TEN-T 

Modernizacja oraz przedłużenie RWY 13/31 na lotnisku M. R. 
Štefánika Bratysława 

Modernizacja RWY oraz TWY na lotnisku Poprad - Tatry

Budynek odpraw dla lotniczej komunikacji towarowej na lotnisku
Košice……………………………………………………………………

Modernizacja, budowa oraz
utrzymanie infrastruktury lotnisk
należących do sieci TEN-T 

Proponowana zbiorcza
sieć TEN-T 

Hangar dla samolotów oznaczonych kodem "C" i "D" na lotnisku
Košice……………………………………………………………………

Komunikacja wodna
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Działania techniczne służące do 
zapewnienia wymaganych
parametrów żeglugowej drogi 
wodnej Dunaj

Proponowana
podstawowa sieć TEN-T 

Wdrożenie działań technicznych mających na celu usunięcie 
przeszkód oraz zapewnienie żeglowności na Dunaju na odcinku  
rzeki - od km 1880,260 - 1862,000 (klasyfikacja obiektów
budowlanych nr 2151 i 2152)

Modernizacja, rekonstrukcja oraz
zakończenie budowy portów 
ogólnodostępnych Bratysława, 
Komárno i Štúrovo

Modernizacja infrastruktury:
elementów cumowniczych, krawędzi 
pionowych, schodów oraz oznaczeń 
ostrzegawczych

Proponowana
podstawowa sieć TEN-T 
(Bratysława, Komárno) 

Modernizacja infrastruktury: elementów cumowniczych, krawędzi 
pionowych, schodów, chodników przybrzeżnych, miejsc 
zakotwiczenia dla pozycji oczekiwania, oznaczeń ostrzegawczych, 
itp. ……………………………………………………………………

Plany SPRDI SR 2020 i SRVOND SR 2020 są wielopoziomowymi dokumentami strategicznymi; do 
tego charakteru dokumentów zastosowana została również metodyka oceny.  

Ocena raportu SOH realizowana będzie na dwóch poziomach: 
 1. poziom poświęcony jest ocenie zgodności wizji, priorytetów oraz celów określonych w 

ramach planu SPRDI SR 2020 oraz SRVOND SR 2020;
 przedmiotem 2. poziomu jest ocena na płaszczyźnie procesu SEA działań rozwoju 

infrastruktury kolejowej, drogowej, wodnej, lotniczej oraz intermodalnej zaproponowanych
w ramach SPRDI SR 2020; przedmiotem tego poziomu jest ocena działań publicznej 
komunikacji pasażerskiej oraz niezmotoryzowanej w ramach SRVOND SR 2020. 

Bezpośredni oraz pośredni wpływ działań w kontekście transgranicznym oczekiwany jest głównie w 
ramach realizacji przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym. Przedsięwzięcia systemowe, 
organizacyjne, operacyjne, przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem oraz przedsięwzięcia 
związane z oddziaływaniami na środowisko naturalne i mieszkańców mogą być oceniane głównie 
na ogólnej płaszczyźnie wizji, priorytetów i celów. Niektóre przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz 
przedsięwzięcia związane z oddziaływaniami na środowisko naturalne ukierunkowane są na 
rozwiązanie problemów w zakresie konkretnych projektów budowlanych. Dla ich oceny 
środowiskowej właściwy jest proces oceny na płaszczyźnie EIA. 

W poniższej tabeli podane są przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym. 
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Tab. 5 Działania infrastrukturalne SPRDI SR 2020 oraz sposób ich oceny środowiskowej 
Rodzaj działania Rodzaj komunikacji/czynność Działania Poziom oceny 

1. Dokończenie budowy autostrady D1 2. poziom 

2. Połączenie północ-południe do Polski i 
Republiki Czeskiej

2. poziom

3. Połączenie północ-południe z wschodniej 
Słowacji……………………………………………………………………

2. poziom

4. Środkowo-słowacka oś komunikacyjna 
zachód-wschód

2. poziom

5. Środkowo-słowacka oś komunikacyjna 
północ-południe, gałąź R3 oraz gałąź R3-R1-R3 

2. poziom

6. Sieć drogowa w aglomeracji bratysławskiej 2. poziom 

7. Dokończenie budowy osi priorytetowej 
zachód – wschód Republiki Słowackiej 

2. poziom

Komunikacja drogowa

8. Rozwój sieci dróg I. klasy
oraz sieci dróg szybkiego ruchu poza TEN-T

1. i 3. poziom
2. poziom

Nowe połączenia kolejowe 1. poziom 

Terminale zintegrowanej komunikacji
pasażerskiej……………………………………………………………………

3. poziom

Modernizacja sieci TEN-T 2. poziom

Wyeliminowanie wąskich gardeł 1. poziom 

Technologiczne zabezpieczenie
interoperacyjności 

2. poziom

Działania infrastrukturalne dla realizacji ITCP 1. poziom 

Elektryfikacja ważnych linii 2. poziom 

Zabezpieczenie gotowości do eksploatacji 1. poziom 

Osiągnięcie wymaganych standardów na 
szlakach ogólnokrajowych

1. poziom

Rewitalizacja linii oraz stacji (węzłów) 1. poziom 

Komunikacja kolejowa

Zdalne zarządzanie pracą na infrastrukturze 
kolejowej (racjonalizacja, stosowanie
dyspozytorni) ……………………………………………………………………

1. poziom

Terminale transportu intermodalnego 2. poziom
Transport intermodalny Wyeliminowanie ograniczeń (transportu 

intermodalnego) na sieci kolejowej
1. poziom

Komunikacja lotnicza
Modernizacja, budowa i utrzymanie
infrastruktury lotnisk należących do sieci TEN-T 

2. poziom

Działania techniczne dla zapewnienia 
wymaganych parametrów żeglugowej drogi 
wodnej Dunaj

2. poziom

Rekonstrukcja i modernizacja śluz na dziele 
wodnym Gabčíkovo 

3. poziom

Dokończenie budowy monitorowanej drogi 
wodnej Váh……………………………………………………………………

1. poziom

Rozwój usług portów pasażerskich 1. poziom 

Drogi wodne oraz obiekty dla żeglugi sportowej 
oraz rekreacyjnej na drogach wodnych Republiki
Słowackiej 

3. poziom

Budowa części dróg wodnych 3. poziom 

Modernizacja, rekonstrukcja oraz dokończenie 
budowy portów pasażerskich Bratysława, 
Komárno i Štúrovo

3. poziom

Modernizacja infrastruktury: elementów
cumowniczych, krawędzi pionowych, schodów, 
oznaczeń ostrzegawczych 

3. poziom

Rewitalizacja oraz dokończenie budowy 
brzegów portowych oraz utwardzonych
powierzchni w porcie ogólnodostępnym 
Bratysława……………………………………………………………………

3. poziom

Budowa gospodarki magazynowej dla
produktów rolnych

3. poziom

Poprawa żeglowności poszczególnych odcinków 
drogi wodnej w ramach portów pasażerskich 

3. poziom

Działania infrastrukturalne 

Komunikacja wodna

Budowa portów pasażerskich dla żeglugi 
sportowej i rekreacyjnej

3. poziom
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Wyjaśnienia: 

1. poziom – ocena wizji, celów i priorytetów

2. poziom – ocena działań z parametrem lokalizacyjnym na poziomie procesu SEA 

3. poziom – ocena działania na poziomie procesu EIA 

Z podanej na poprzedniej stronie tabeli wynika, że na strategicznym poziomie oceny można 
sporządzić opinię na temat tych działań, które posiadają swoje znaczenie cech obszarowych , a 
jednocześnie tworzą nowy, albo w dominującej mierze modernizują istniejący, kompleksowy 
system komunikacyjny z wariantowymi możliwościami organizacji.  

Działania zawarte w planie SRVOND SR 2020 są działaniami, w oparciu o które realizowane są 
cele strategiczne oraz cele specjalne. Stanowią one podstawę dla zdefiniowania tych projektów, 
dzięki których realizacji dojdzie do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jedno działanie może być 
realizowane za pośrednictwem wielu projektów. Zadaniem działania jest również określenie 
kroków, które będą musiały być zrealizowane na odpowiednich stopniach administracji krajowej, 
regionalnej oraz lokalnej. Każde działanie może również być postrzegane jako program obejmujący 
wzajemnie powiązane projekty. Ze względu na brak oddziaływania transgranicznego projektów 
planu SRVOND SR 2020 podsumowanie raportu na temat oceny nie zawiera bardziej
szczegółowego opisu oceny projektów publicznej komunikacji pasażerskiej oraz 
niezmotoryzowanej. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podsumowanie raportu dotyczącego oceny oddziaływań w kontekście transgranicznym nie podaje 
również oceny wizji, celów oraz priorytetów poddawanych ocenie dokumentów strategicznych. Ich 
wpływ na obszary poza granicami Słowacji nie jest konkretnie lokalizowany. Strategiczna, 
środowiskowa ocena działań infrastrukturalnych, które reprezentują obszarowy charakter wizji, 
celów i priorytetów, podana jest w kolejnych rozdziałach podsumowania raportu. 

3. OCENA WPŁYWÓW DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

Strategiczny poziom oceny SEA wymaga zajęcia się kompleksowymi związkami przestrzennymi 
całej sieci przedmiotowego systemu komunikacyjnego. W ramach I. fazy przygotowania planu 
SPRDI SR 2020 sporządzono obszerny wykaz potencjalnych projektów, które poddawane były 
następnie analizie i ocenie z punktu widzenia ich potrzeby, przygotowania oraz możliwości 
realizacji. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Częścią zdefiniowanych działań planu SPRDI SR 2020, będących przedmiotem strategicznej 
oceny środowiskowej, są projekty zaklasyfikowane do kategorii projektów zielonych, żółtych oraz 
czerwonych. Z tego powodu proces strategicznej oceny środowiskowej nie mógł koncentrować się 
wyłącznie na projektach zielonych (projekty wolne od zastrzeżeń), które stanowią część planu 
projektowego SPRDI SR 2020. Przedmiotem analizy SOH były natomiast wszystkie projekty (z 
właściwością obszarową) włączone do zbioru projektów. 

Zdefiniowane działania w obszarze komunikacji drogowej, kolejowej, intermodalnej, lotniczej i 
wodnej obejmują w skali przestrzennej sieci oraz urządzenia o najwyższym znaczeniu w Republice 
Słowackiej. Proces strategicznej oceny oddziaływania infrastruktury komunikacyjnej na  środowisko 
naturalne wyróżnia elementy liniowe oraz obszarowe. Autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi, 
linie kolejowe, szlaki wodne oceniane są jako elementy liniowe. Węzły kolejowe, porty, terminale 
intermodalnego transportu oraz lotniska traktowane są jako elementy obszarowe. Poddawanym 
ocenie kompleksem jest sektor terenowy, ograniczający przestrzeń z zakładanym oddziaływaniem 
na środowisko naturalne. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sieci komunikacji drogowej oraz kolejowej podzielone zostały na sektory obszarowe w zależności 
od węzłowych punktów systemów (skrzyżowania autostrad oraz dróg szybkiego ruchu, węzły 
kolejowe). …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ocena dokonana została w sposób ukierunkowany na sektory obszarowe, w których jednocześnie 
zdefiniowane zostały odcinki projektowe obiektów budowlanych komunikacji drogowej i kolejowej. 
Z poszczególnych sektorów obszarowych można zbudować oraz poddawać ocenie konkretne 
działania komunikacji drogowej oraz kolejowej planu SPRDI SR 2020, podane w tabeli działań. Dla 
komunikacji intermodalnej oraz lotniczej wybrana została procedura postępowania oceny lokalizacji 



Podsumowanie Raportu na temat oceny w kontekście transgranicznym 

29

terminali transportu intermodalnego oraz lotnisk w ramach podstawowego podziału Słowacki na 
strefy. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projekty liniowe realizowane w ramach działań infrastrukturalnych tworzą albo uzupełniają spójne 
połączenia komunikacyjne. Projekty realizowane na obszarze przygranicznym można traktować 
jako działania o bezpośrednim zasięgu transgranicznym. Sama, ciągła struktura liniowych sieci 
komunikacyjnych zdefiniowanych w ramach działania, oddziałuje jednak na stosunki 
komunikacyjne – łącznie z wtórnym oddziaływaniem na środowisko naturalne - na terytorium 
sąsiadujących krajów. Z tego powodu jest rzeczą uzasadnioną podawanie kompletnej oceny 
oddziaływania na środowisko tych działań, które włączone zostały do projektu sieci TEN-T. 

Wykazy sektorów obszarowych, z zaszeregowaniem poszczególnych projektów planu SPRDI SR
2020 podane są w załączniku. Oceny punktowe zostały sporządzone za pośrednictwem struktury 
aspektów strategicznych, kryteriów, wskaźników opartych na celach środowiskowych SOH.  

Ocena zgodności działań SD z celami środowiskowymi SOH została wykonana na podstawie 
podanych poniżej skal ocen oddziaływania: ……………………………………………………………………

Skala oceny oddziaływań (poza obszarem Natura 2000) 

-2  oddziaływanie znacząco negatywne……………………………………………………………………

-1 oddziaływanie umiarkowanie negatywne, możliwe do złagodzenia poprzez działania  

 0 oddziaływanie zerowe albo pomijalne  

+1 oddziaływanie umiarkowanie pozytywne……………………………………………………………………

+2 oddziaływanie znacząco pozytywne 

? brak wystarczających informacji dla oceny 

X nie jest to obszar istotny……………………………………………………………………

Skala ocen oddziaływań Natura 2000……………………………………………………………………

-2  oddziaływanie znacząco negatywne (oddziaływanie bardzo znaczące) 

-1 oddziaływanie umiarkowanie negatywne (oddziaływanie umiarkowanie mniej znaczące) 

 0 oddziaływanie zerowe  (oddziaływanie nieznaczące) 

-1? prawdopodobnie mniej znaczące oddziaływanie, wymaga potwierdzenia albo wykluczenia 
znaczącego oddziaływania ujemnego na podstawie Oceny pierwotnej (tzw. Appropriate 
Assessment - Ocena z punktu widzenia przyrody wg artykułu 3 Dyrektywy 92/43/EWG) 

-2? prawdopodobnie znaczące oddziaływanie negatywne, wymaga potwierdzenia albo wykluczenia 
znaczącego oddziaływania ujemnego na podstawie Oceny pierwotnej (tzw. Appropriate 
Assessment - Ocena z punktu widzenia przyrody wg artykułu 3 Dyrektywy 92/43/EWG) 

-2+ znaczące oddziaływanie negatywne, zdefiniowane przez Ocenę pierwotną oraz w sytuacji, 
gdzie zostały zaproponowane działania techniczne, które przy dodatkowej ocenie obniżyły 
znaczenie do -1…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Poniższe tabele prezentują wynikową ocenę zgodności działań planu SPRDI SR 2020 z celami 
środowiskowymi SOH. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tab. 6 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji drogowej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: 1. Dokończenie autostrady D1 (podstawowa sieć TEN-T) 

Sektor obszarowy……………………………………………………………………

Numer Lokalizacja……………………………………………………………………
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1 Bratysława Pečňa – Trnava 6,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 1,00

2 Hričovské Podhradie – Martin 8,00 2,00 1,00 -1,00 -1,00 -2,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 5,00

3 Martin – Hubová 5,00 1,00 1,00 -1,00 -2,00 -1,00 0,00 -1,00 -2,00 -2,00 -2,00

4 Hubová – Ivachnová 5,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 1,00
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5 Ivachnová – Prešov západ 5,00 2,00 0,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 4,00

6 Prešov západ – Bidovce 7,00 2,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 5,00

7
Bidovce – Vyšné Nemecké – granica państwa 
Republika Słowacka/Ukraina 

2,00 0,00 2,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00

Działanie (sektory razem) 38,00 9,00 6,00 -7,00 -8,00 -7,00 -1,00 -3,00 -7,00 -7,00 13,00

Tab. 7 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji drogowej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: 2. Połączenie północ-południe do Polski oraz Republiki Czeskiej (podstawowa sieć TEN-T) 

Sektor obszarowy……………………………………………………………………

Numer Lokalizacja……………………………………………………………………
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8 Hričovské Podhradie – Svrčinovec 7,00 2,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 5,00 

9
Svrčinovec – Skalité – granica państwa 
Republika Słowacka/Polska 

2,00 0,00 2,00 -1,00 -2,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00

21
Svrčinovec – granica państwa Republika 
Słowacka/Republika Czeska 

3,00 1,00 2,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 2,00

Działanie (sektory razem) 12,00 3,00 4,00 -3,00 -4,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 6,00 

Tab. 8 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji drogowej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: 3. Połączenie północ-południe na wschodniej Słowacji, bardziej wiarygodne wyniki oceny 
reprezentuje działanie bez odcinka płatnej drogi szybkiego ruchu  R4 z autostradą D1 (sieć zbiorcza TEN-T) 

Sektor obszarowy……………………………………………………………………

Numer Lokalizacja……………………………………………………………………
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20
Prešov západ – Svidník – granica państwa 
Republika Słowacka/Polska 

0,25 2,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -2,75

Działanie (sektory razem) 0,25 2,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -2,75 

Tab. 9 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji drogowej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: 4. Środkowo-słowacka oś  komunikacyjna zachód-wschód (sieć zbiorcza TEN-T) 

Sektor obszarowy

Numer Lokalizacja
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13 Chocholná – Pravotice 2,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 -1,00 -2,00

14 Pravotice – Žiar nad Hronom juh 0,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 -4,00

15 Sliač – Lučenec – Ožďany 2,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 -2,00 

16 Ožďany – Košické Oľšany 0,00 2,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -5,00 

Działanie (sektory razem) 4,00 5,00 2,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -2,00 -2,00 -4,00 -13,00 

Tab. 10 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji drogowej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: 5. Środkowo-słowacka oś  komunikacyjna północ-południe, gałąź R3 (TEN-T) 

Sektor obszarowy

Numer Lokalizacja
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17
Hubová – Trstená (zbiorcza sieć TEN-
T)

1,50 1,00 2,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,50

18
Martin – Šášovské Podhradie
(podstawowa sieć TEN-T) 

0,00 1,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -4,00

19
Budča – Šahy – granica państwa 
Republika Słowacka/Węgry 
(podstawowa sieć TEN-T) 

1,50 1,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -3,50

Działanie (sektory razem) 3,00 3,00 4,00 -3,00 -2,00 -3,00 -2,00 -3,00 -3,00 -3,00 -9,00 
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Tab. 11 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji drogowej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: 5. Środkowo-słowacka oś  komunikacyjna północ-południe, gałąź R3-R1-R3 (TEN-T) 

Sektor obszarowy……………………………………………………………………
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17
Hubová – Trstená (zbiorcza sieć TEN-
T)

1,50 1,00 2,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,50

12
Sliač – Banská Bystrica – Likavka 
(zbiorcza sieć TEN-T) 

-2,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -2,00 -2,00 -1,00 -11,00

19
Budča – Šahy – granica państwa 
Republika Słowacka/Węgry 
(podstawowa sieć TEN-T) 

1,50 1,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -3,50

Działanie (sektory razem) 1,00 2,00 3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -2,00 -4,00 -4,00 -3,00 -16,00 
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Tab. 12 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji drogowej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: 6. Sieć komunikacyjna w aglomeracji Bratysławy (sieć zbiorcza TEN-T) 

Sektor obszarowy……………………………………………………………………
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10
Bratysława Jarovce - Stupava juh – granica 
państwa Republika Słowacka/Austria (zbiorcza 
sieć TEN-T) 

2,50 0,00 1,00 -1,00 -1,00 -2,00 0,00 -2,00 -2,00 -1,00
-
6,00

11 Most pri Bratislave – Sereď 4,00 1,00 1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 -2,00 -1,00 1,00

23 Bratysława Prievoz – Dunajská Streda (Kútniky) 2,00 2,00 1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00

Działanie (sektory razem) 
8,50 3,00 3,00 -3,00 -2,00 -4,00 -1,00 -3,00 -5,00 -3,00

-
5,00

Tab. 13 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji drogowej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: 7. Zakończenie budowy priorytetowej osi zachód-wschód Republiki Słowackiej (sieć podstawowa 
TEN-T) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sektor obszarowy……………………………………………………………………

Numer Lokalizacja…………………………………………………………………… K
o

m
u

n
ik

ac
ja

-
o

sa
d

n
ic

tw
o

B
ez

p
ie

cz
e

ń
st

w
o

Zd
ro

w
ie

G
le

b
a

Sk
ał

y

W
o

d
a

P
rí

r.
 L

ie
či

vé
 v

o
d

y

O
ch

ro
n

a
p

rz
yr

o
d

y
N

SC
H

Ú

N
at

u
ra

2
0

0
0

Ú
SE

S

R
az

em

22
Beluša – Lysá pod Makytou – granica państwa 
Republika Słowacka/Republika Czeska 

-0,50 0,00 2,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -2,50

Działanie (sektory razem) -0,50 0,00 2,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -2,50

Tab. 14 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji kolejowej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: Modernizacja sieci trakcyjnej TEN-T (razem) ……………………………………………………………………
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Podstawowa sieć TEN-T 11,00 5,00 -3,00 -4,00 -5,00 -1,00 -2,00 -2,00 -4,00 -5,00 

Zbiorcza sieć TEN-T 2,00 2,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -3,00 

Węzły kolejowe 7,50 2,00 -1,00 -1,00 -2,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00 3,50 

Działanie razem 20,50 9,00 -5,00 -6,00 -8,00 -2,00 -3,00 -4,00 -6,00 -4,50 

Tab. 15 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji kolejowej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: Technologiczne zabezpieczenie interoperacyjności (TEN-T) 

Numer
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Lokalizacja sektora obszarowego
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2
Bratysława – Kúty – granica państwa 
Republika Słowacka/Republika Czeska 

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

8
Bratysława – Nové Zámky – 
Štúrovo/Komárno – granica państwa 
Republika Słowacka/Węgry 

1,00 0,00
-
1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Działanie (sektory razem) …………………………………………………………………… 3,00 0,00
-
1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

Tab. 16 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych transportu intermodalnego z celami środowiskowymi 
SOH, działanie: Terminale transportu intermodalnego (TEN-T) 
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Sektor obszarowy

6 Košice 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

12 Leopoldov 1,50 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

1 Bratysława 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 

4 Žilina 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

Działanie (sektory razem) 9,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 

Tab. 17 Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji lotniczej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: Modernizacja, budowa orz utrzymanie infrastruktury lotnisk należących do sieci TEN-T 

Sektor obszarowy
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1 Bratysława 3,50 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 

21 Poprad-Vysoké Tatry 2,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

6 Košice 2,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Działanie (sektory razem) 7,50 -3,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 

Tab. 18 Ocena zgodności działań i infrastrukturalnych komunikacji wodnej z celami środowiskowymi SOH, 
działanie: Działania techniczne dla zabezpieczenia wymaganych parametrów żeglugowej drogi wodnej Dunaj 
(TEN-T) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sektor obszarowy……………………………………………………………………

Numer Lokalizacja……………………………………………………………………
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1
Bratysława – granica państwa Republika 
Słowacka/Austria (Dunaj, km rzeki 1880,260 - 
1862,000)

3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50

Działanie (sektory razem) 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 

Oceny potwierdzają  korzystny wpływ większości działań oraz projektów infrastruktury 
komunikacyjnej na poprawę obsługi komunikacyjnej, bezpieczeństwo, obniżenie obciążenia 
hałasem oraz emisją kompleksów osadniczych, poprzez skierowanie komunikacji z obecnie 
obciążonych dróg na inne szklaki. ……………………………………………………………………

Negatywne oddziaływania inwestycji budowlanych związane są z zapotrzebowaniem na obszary 
(zabieranie gruntów rolnych oraz  terenów leśnych jak również tworzenie powierzchni 
utwardzonych) oraz związane są z ingerencją obszarową, powiązaną głównie z niszczeniem 
biotopów, wyrębem drzewa, zagrożeniem źródeł wody oraz z zagrożeniem stabilności obszaru. 

Po przekazaniu do eksploatacji wykonane obiekty będą negatywnie oddziaływać poprzez hałas, 
emisję, światło, odprowadzanie ścieków, zabijanie zwierząt, fragmentację biotopów oraz 
ograniczenie migracji. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z powyższych uwag wynika, że rozwój infrastruktury komunikacyjnej wymaga rozwiązania 
właściwego znaczenia oraz funkcji konkretnej infrastruktury komunikacyjnej w kontekście systemu 
Natura 2000, przy czym rzeczą konieczną jest przestrzeganie zasad trwałego i zrównoważonego 
rozwoju. Działania mające na celu złagodzenie oddziaływań negatywnych musza być realizowane 
na poziomie konkretnych projektów na podstawie wyników procesu EIA a następnie na podstawie 
procesu uzyskiwania pozwoleń budowlanych wg Ustawy: Prawo Budowlane (postanowienia 
obszarowe, pozwolenia budowlane). ……………………………………………………………………

4. ZBIORCZA OCENA SEA……………………………………………………………………

Z punktu widzenia aktualnego projektu sieci TEN-T, działania nr 1 i nr 2 preferują zakończenie 
budowy kluczowych ciągów komunikacyjnych autostrad D1 i D3, włączonych do podstawowej sieci 
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TEN-T. W procesie oceny ich zgodności z celami środowiskowymi osiągnięte zostały najlepsze 
wyniki. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działanie „Dokończenie autostrady D1“ uzyskało najlepszą kompleksową ocenę zgodności z 
celami środowiskowymi. Jako problematyczny odcinek działań, w którym zjawiska negatywne są 
większe od korzyści pozytywnych, oceniony został odcinek Turany – Hubová (oddziaływanie 
negatywne na Naturu 2000, ÚSES orz środowisko skalne). W całkowitej ocenie wyraźnie 
pozytywne oddziaływania kontekstu osadniczego przekraczają negatywne oddziaływania na 
składniki środowiska naturalnego. Dają się one zmierzyć określonymi działaniami i procedurą 
rozwiązywania konfliktów z obszarami systemu Natura 2000, harmonizującymi przygotowanie 
inwestycji z wymaganiami artykułu 6(3) oraz 6(4) Dyrektywy o biotopach.  

W związku z podaną powyżej oceną SEA, zaleca się realizowanie działania: Zakończenie budowy 
autostrady D1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działanie „Połączenie północ-południe do Polski i Republiki Czeskiej“, reprezentowane przez 
autostradę D3 oraz drogę szybkiego ruchu R5, uzyskało drugą w kolejności najlepszą 
kompleksową ocenę zgodności z celami środowiskowymi. W ramach działań mających na celu 
łagodzenie problemów środowiskowych, problem wydaje się być autostrada D3 Svrčinovec – 
Skalité – granica państwa Republika Słowacka/Polska. Na przedmiotowym odcinku dojdzie do 
ingerencji w krajobraz, inwestycja będzie wpływała na stabilność ekologiczną oraz ciągłość 
migracyjną. Przy zachowaniu działań dotyczących zwiększenia stopnia powiązania biotopów oraz 
eliminowania efektu bariery, oddziaływania oceniane są jako umiarkowane (w tym celu inwestycja 
obejmuje budowę tuneli i mostów). ……………………………………………………………………

W myśl podanej powyżej oceny SEA, zalecana jest realizacja działania „Połączenie północ-
południe do Polski i Republiki Czeskiej“, reprezentowane przez autostradę D3 oraz drogę 
szybkiego ruchu R5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działanie „Połączenie północ-południe na wschodniej Słowacji“ reprezentowane przez drogę 
szybkiego ruchu R4, uzyskało czwartą najlepszą kompleksową ocenę zgodności z celami 
środowiskowymi. Ogólnie pozytywne wrażenie oraz wynik oceny obniża lokalizacja drogi szybkiego 
ruchu poza korytarzem sieci osadniczej, poza najgęstszą siecią miejscowości na obszarze, w 
nowej osi prowadzi przez obszar w przeważającym stopniu niezamieszkały. W kontekście z 
prognozowanego RPDI dla wariantu zerowego oraz dla wariantu budowy drogi szybkiego ruchu R4
na odcinku granica państwa Republika Słowacji/Polska – Svidník – Lomné, konieczne jest 
przewartościowanie oraz ocena zasadności budowy drogi na nowej trasie przy zachowaniu 
parametrów drogi szybkiego ruchu. ……………………………………………………………………

Działanie „Środkowo-słowacka oś komunikacyjna zachód-wschód“, reprezentowana przez drogę 
szybkiego ruchu R2, uzyskała ósmą najlepszą kompleksową ocenę zgodności z celami 
środowiskowymi. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Powołując się również na tekst w odcinku poświęconym drodze szybkiego ruchu R1, SEA zaleca 
optymalizację prowadzenia dróg szybkiego ruchu R1, R2 i R3 na przedmiotowym obszarze (obszar 
Handlová – Turčianske Teplice – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – Žiar nad Hronom – 
Handlová) za pośrednictwem modelu komunikacyjnego w fazie II. planu SPRDI SR 2020. W taki 
sam sposób należy rozważyć kategorię, sposób budowy oraz poprowadzenie trasy drogi w 
korytarzu przygotowanej drogi szybkiego ruchu R2 na odcinku od Rimavskej Soboty do wejścia do 
aglomeracji košickej. Prognozowane na tym odcinku wartości RPDI na drodze I/50 nie będą nawet 
w roku 2040 osiągały orientacyjnego poziomu właściwego dla 4 pasmowego układu drogi.  

Działanie „Środkowo-słowacka oś komunikacyjna północ-południe“ gałąź R3-R1-R3, 
reprezentowane przez drogi szybkiego ruchu R1 i R3, uzyskało najgorszą kompleksową ocenę 
zgodności z celami środowiskowymi ze wszystkich działań. Najbardziej problematycznym ze 
wszystkich poddawanych ocenie sektorów jest odcinek Banská Bystrica – Ružomberok, w którym
łączą się minimalne korzyści aspektów osadniczych ze znaczącymi, negatywnymi oddziaływaniami 
na ochronę przyrody, obszary Natura 2000 oraz z umiarkowanie negatywnymi oddziaływaniami na 
komponenty środowiska naturalnego. Sektory obszarowe Trstená – Ružomberok – Banská 
Bystrica – Zvolen stanowią część projektu zbiorczej sieci TEN-T, odcinek Zvolen – Šahy – granica 
państwa Republika Słowacka/Węgry stanowi część projektu podstawowej sieci TEN-T.  
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List Dyrekcji Parku Narodowego Niskie Tatry nr NAPANT/1065/2010 z 20.10.2010 w sprawie drogi
I/59 oraz I/66 (R1) Slovenská Ľupča – Korytnica, granica województwa (DÚR) nie wyraża zgody na 
wydanie postanowienia przestrzennego na budowę „I/59 oraz I/66 (R1) Slovenská Ľupča – Korytnica, 
granica województwa“. Swoją odmowę wyrażenia zgody Dyrekcja Parku uzasadnia treścią punktu 46 - 
Działań podanych w Końcowym stanowisku z procesu oceny oddziaływania na środowisko naturalne 
nr 2354/2010-3.4/ml, wg którego - przed wydaniem postanowienia przestrzennego konieczne jest
przeprowadzenie wymaganych kroków administracyjnych ze względu na obecność priorytetowych 
biotopów i gatunków. Zgoda na proponowane działania może być wydana tylko z takich ważnych 
przyczyn wyższego interesu społecznego, które dotyczą zdrowia publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego albo korzystnych skutków mających zasadnicze znaczenie dla środowiska naturalnego, 
albo też, jeżeli działanie to wg stanowiska Komisji Europejskiej jest związane z innymi pilnymi 
powodami wyższego interesu społecznego.  

Problemowy odcinek przedłużenia drogi szybkiego ruchu R1 na odcinku Ružomberok – Banská 
Bystrica – Zvolen nie stanowi części obowiązującego systemu sieci TEN-T, stanowi część projektu 
zbiorczej sieci TEN-T, w którym dla podanego odcinka rozważa się modernizację istniejącej drogi I/59.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działanie „Środkowo-słowacka oś komunikacja północ-południe“ gałąź R3, uzyskało siódmą w 
kolejności, najlepszą kompleksową ocenę zgodności z celami środowiskowymi ze wszystkich 
działań/gałęzi. W porównaniu ocen gałęzi w ramach działania „Środkowo-słowacka oś komunikacyjna 
północ-południe“, lepsze wyniki osiągnięte zostały w ramach gałęzi R3. Jako decydującą zaletę gałęzi 
R3, uwzględnioną w jej lepszej ocenie, można podać zmianę kierunku osi komunikacyjnej z odcinka 
drogi szybkiego ruchu R1 Banská Bystrica – Ružomberok. Podany powyżej odcinek charakteryzuje 
się znaczącym negatywnym wpływem na obszar Natura 2000 oraz NSCHÚ, usytuowany jest w 
środowisku naturalnym poza klasyfikowanymi osiami rozwojowymi Republiki Słowackiej.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gałąź R3 przekierowana jest w środkowym odcinku do linii Martin – Turčianske Teplice – Šášovské 
Podhradie, a następnie kontynuuje swój przebieg z przyłączeniem do odcinka płatnego z drogą 
szybkiego ruchu R1 Šášovské Podhradie – Zvolen.

W ramach obowiązującego stanu systemu sieci TEN-T odcinek drogi Martin - Turčianske Teplice – 
Šášovské Podhradie stanowi część sieci TEN-T; w aktualnym projekcie sieci TEN-T, przedmiotowy 
odcinek włączony jest w ramach podstawowej sieci TEN-T. ……………………………………………………………………

Działanie „Sieć drogowa w aglomeracji bratysławskiej”, reprezentowane przez autostradę D4 oraz 
drogi szybkiego ruchu R1 i R7 uzyskało piątą w kolejności najlepszą kompleksową ocenę zgodności z 
celami środowiskowymi. Najbardziej problematycznym ze wszystkich ocenianych sektorów jest 
odcinek autostrady D4. Z punktu widzenia ingerencji w obszary Natura 2000 dokonano oceny
oddziaływania na korzystny stan obszaru w myśl postanowień §28 Ustawy nr 543/2002 Z. z.. Nie 
stwierdzono znaczącego oddziaływania na przedmiot ochrony, w odniesieniu do którego obszar ten 
został wyznaczony jako obszar Natura  2000. Konieczna jest konsekwentna realizacja wszystkich 
działań wynikających z wniosków oceny autostrady D4. Autostrada D4 zaklasyfikowana jest w 
projekcie sieci TEN-T jako planowana droga w ramach sieci zbiorczej.

SOH zaleca w ramach II. fazy planu SPRDI SR 2020 modelowanie optymalnie poprowadzonych pod
względem przepustowości i kierunku dróg promieniowych (autostrada D1 jako 6 pasmowa, nowy 
odcinek drogi szybkiego ruchu R1, droga I/61)  w aglomeracji bratysławskiej, z uwzględnieniem 
potencjału zintegrowanego systemu komunikacyjnego miasta Bratysława. 

Działanie „Zakończenie budowy priorytetowej osi zachód-wschód Republiki Słowackiej“, 
reprezentowane przez drogę szybkiego ruchu R6 uzyskało trzecią w kolejności najlepszą   
kompleksową ocenę zgodności z celami środowiskowymi. Działanie to nie wpływa na obszary Natura 
2000 oraz NSCHÚ. W ramach projektu sieci TEN-T droga zaklasyfikowana jest w działaniu jako 
modernizacja istniejącej drogi w ramach sieci podstawowej. 

Zakłada się, że po zbudowaniu spójnego ciągu dróg szybkiego ruchu R49 w Republice Czeskiej oraz 
R6 na Słowacji, ciąg ten powinien przejąć znaczącą część ruchu tranzytowego z przejścia 
granicznego Drietoma jak również z przejścia Makov, gdzie transport ciężarowy prowadzony jest po 
drogach I/18 oraz I/50 przez wielko-powierzchniowe obszary chronione.
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SOH zaleca bardziej szczegółowe przeanalizowanie możliwości ułożenia oraz podziału na etapy 
budowy drogi, w ramach przedmiotowego działania, za pośrednictwem studium wykonalności. 

Komunikacja kolejowa…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działania infrastrukturalne komunikacji kolejowej ukierunkowane są na projekty, których celem jest 
poprawa istniejącej infrastruktury do poziomu parametrów jakości odpowiadających wymaganiom 
nowoczesnych oraz konkurencyjnych kolei państwa Unii Europejskiej. Słowacja zobowiązała się do 
realizacji swoich zobowiązań w stosunku do programów modernizacji komunikacji kolejowej 
formułowanych w dokumentach Unii Europejskiej. Infrastrukturalne działania komunikacji kolejowej 
lokalizowane są do korytarzy oraz szlaków istniejących linii kolejowych, przy czym przedmiotem 
podejmowanych wysiłków jest modernizacja, elektryfikacja szlaków oraz węzłów. Działania, których 
celem jest technologiczne zabezpieczenie interoperacyjności reprezentują tylko minimalną 
ingerencję w obszary w ramach terenów kolejowych. Na podstawie powyższego poglądu można by 
oceniać, że wpływ działań w zakresie komunikacji kolejowej na środowisko naturalne będzie 
minimalny do zerowego. Przedmiotem oceny nie jest jednak tylko sam stan eksploatacyjny
modernizowanej infrastruktury, ale również właściwy proces ingerencji budowlanej w obszary w 
okresie realizacji obiektów budowlanych. ……………………………………………………………………

Modernizacja linii kolejowych polega na przebudowie kolejowego szlaku komunikacyjnego w celu
jego wyposażenia oraz możliwości zastosowania nowoczesnych i progresywnych elementów a tym 
samym w celu poprawy parametrów szlaku. Modernizacja obejmuje również podwyższenie 
prędkości przejazdowej do prędkości 160 km/godzina. Modernizowane trasy korytarzowe na 
Słowacji spełniały będą wymagania zgodne z porozumieniami AGC i AGTC. Do zielonych 
projektów priorytetowych zalicza się modernizację odcinków oraz węzłów korytarza nr V.a. 
Ważnymi projektami są realizacje obiektów inwestycyjnych w ramach węzła bratysławskiego. 

Z punktu widzenia oceny zgodności działań komunikacji kolejowej z celami środowiskowymi można 
jednoznacznie stwierdzić pozytywne działanie działań interwencyjnych w rozwój komunikacji 
kolejowej, polegające na modernizacji oraz elektryfikacji tras kolejowych, wprowadzaniu 
interoperacyjności oraz podwyższaniu bezpieczeństwa eksploatacji. Podwyższanie jakościowego 
poziomu sieci kolejowej przyczynia się do redukcji niekorzystnych wpływów komunikacji na 
środowisko naturalne. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Komunikacja kolejowa ze względu na swój charakter postrzegana jest jako ekologicznie przyjazna. 
W ramach obniżenia obciążenia środowiska naturalnego można w dalszym ciągu rozwijać 
działania dotyczące obniżenia wpływu na przyrodę jak również na mieszkańców za pośrednictwem 
realizacji działań eliminujących hałas, jak również poprzez usuwanie starych obciążeń 
ekologicznych. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Transport intermodalny…………………………………………………………………………………………………………………………………………

W ramach przestrzennego rozwoju usług transportu intermodalnego projektowane jest zbudowanie 
nowych terminali transportu intermodalnego. W chwili obecnej w Republice Słowacji nie ma tzw. 
Terminali publicznych, które w znaczeniu przepisów prawnych UE zapewniałyby 
niedyskryminujące i ogólnie dostępne usługi do terminali dla wszystkich klientów. Działania 
polegają na dokończeniu budowy przygotowanych terminali ogólnodostępnych, zakończenie II. 
etapu budowy tych terminali oraz budowa nierozpoczętego jeszcze terminala. 

Z punktu widzenia zgodności działań transportu intermodalnego z celami środowiskowymi można 
stwierdzić jednoznacznie ich pozytywne działanie, znajdujące swoje odzwierciedlenie w 
oczekiwanym pozytywnym trendzie rozwoju podziału pracy transportowej w transporcie 
ciężarowym, przyczyniającym się do obniżenia niekorzystnych oddziaływań komunikacji na 
środowisko naturalne. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Komunikacja lotnicza…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działania w formie modernizacji, budowy oraz utrzymania infrastruktury lotnisk należących do sieci 
TEN-T wynikają z zakresu potrzeb spółek lotniczych, bądź to jeżeli chodzi o kompleksową 
modernizację infrastrukturę lotnisk (RWY oraz obszary towarzyszące), budowę nowej infrastruktury 
dla transportu ciężarowego albo o działania infrastrukturalne w formie prac utrzymaniowych.  
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Realizacja działań wspiera proces ciągłego tworzenia warunków umożliwiających rozwój sektora  
komunikacji lotniczej. Działania są planowane do realizacji na trzech lotniskach słowackich, 
włączonych do projektu sieci TEN-T, przy czym lotnisko M.R. Štefánika Bratysława figuruje jako część 
sieci podstawowej. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ocena zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji lotniczej z celami środowiskowymi opiera się 
na pozytywnej ocenie punktowej. Dużą zasługę ma pod tym względem lokalizacja działań do centrów 
komunikacyjno-grawitacyjnych, które na Słowacji w najwyższej mierze generują potrzeby pod 
adresem zabezpieczenia usług komunikacji lotniczej. Negatywne skutki działania komunikacji lotniczej 
na mieszkańców oraz środowisko naturalne mają eliminować specjalne podejmowane działania. Ich 
istota polega na aplikacji instrumentów oraz na realizacji koniecznych inwestycji w infrastrukturę 
lotnisk, zapewniających efektywną eliminację elementów ryzyka związanych z ochroną środowiska 
naturalnego, na obniżaniu negatywnych wpływów na mieszkańców, razem z ciągłym monitoringiem 
czynników (hałas, emisja, jakość wód podziemnych). 

Komunikacja wodna…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z grupy działań infrastrukturalnych komunikacji wodnej, zgodność ze strategicznymi celami 
środowiskowymi oceniana była w odniesieniu do działań ukierunkowanych na zapewnienie 
wymaganych parametrów szlaku żeglugowego Dunaj. Szlak wodny o międzynarodowym znaczeniu 
Dunaj powinien wg międzynarodowej klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych zapewnić określoną 
zdolność transportową minimalnie 300 dni w roku wg kryterium EHK (Europejskiej Komisji
Gospodarczej) OSN oraz Komisji Ochrony Dunaju. Wymagane parametry drogi wodnej (głębokość 
oraz szerokość drogi wodnej, średnica łuków, wysokość przejazdu pod mostami dla odpowiedniej 
klasy klasyfikacji drogi wodnej) wymaga zabezpieczenia poprzez realizację działań technicznych. 
Poszczególne działania techniczne muszą być zaprojektowane na podstawie badań, z których 
wyniknie optymalne rozwiązanie poszczególnych parametrów drogi żeglugowej. 

Z punktu widzenia oceny zgodności działań infrastrukturalnych komunikacji wodnej z celami 
środowiskowymi można stwierdzić korzystny stan. Podstawą pozytywnej oceny jest głównie brak 
zagrożenia komponentów środowiska naturalnego w wyniku realizacji inwestycji oraz eksploatacji 
drogi wodnej. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Publiczna komunikacja pasażerska oraz niezmotoryzowana 

Działania w zakresie publicznej komunikacji pasażerskiej i niezmotoryzowanej są tymi działaniami, 
które realizują cele strategiczne oraz specyficzne. Stanowią one podstawę dla definiowana projektów, 
w wyniku których realizacji dojdzie do osiągnięcia wyznaczonych celów. Z punktu widzenia oceny 
zgodności działań infrastrukturalnych publicznej komunikacji pasażerskiej i niezmotoryzowanej z 
celami środowiskowymi można stwierdzić stan korzystny. Podstawą pozytywnej oceny jest w 
pierwszym rzędzie brak zagrożenia komponentów środowiska naturalnego w wyniku realizacji 
obiektów oraz prowadzenia publicznej komunikacji pasażerskiej i niezmotoryzowanej. W ocenie 
znajduje również swój wyraz wysoki pozytywny potencjał publicznej komunikacji pasażerskiej w 
stosunku do zmiany trendów rozwoju podziału pracy przygotowawczej w miastach oraz aglomeracjach 
osadniczych. ……………………………………………………………………

Sama istota działań publicznej komunikacji pasażerskiej i niezmotoryzowanej ma wyraźny podtekst 
środowiskowy. Plan SRVOND SR 2020 nie zawiera specjalnie ukierunkowanych działań 
środowiskowych. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wpływ na obszary systemu Natura 2000……………………………………………………………………

Rozmieszczenie obszarów systemu Natura 2000 jest wyraźnym czynnikiem ograniczającym 
wpływającym na rozwój infrastruktury komunikacyjnej, ale również na rozwój innych rodzajów 
działalności gospodarczej. W chwili obecnej na Słowacji ogłoszonych jest 473 obszarów o znaczeniu 
europejskim, które zajmują 11,9 % obszaru Republiki Słowackiej oraz 41 ptasich obszarów 
chronionych, które zajmują 26,2 % powierzchni Republiki Słowackiej. 

Bezpośredni kontakt z obszarami Natura 2000 stwierdzony został w odniesieniu do 16 sektorów 
obszarowych komunikacji drogowej oraz 7 sektorów obszarowych komunikacji kolejowej.
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Potencjalny konflikt, wyznaczony korytarzem 1 000 m, zdefiniowany został w odniesieniu do 16 
sektorów obszarowych komunikacji drogowej oraz 8 sektorów obszarowych komunikacji kolejowej.

Zharmonizowanie priorytetów rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, zabezpieczającej wzrost 
gospodarczy, obniżanie poziomu bezrobocia oraz wyeliminowanie różnic pomiędzy regionami z 
interesami ochrony przyrody wymaga znalezienia w wielu przypadkach rozwiązania 
kompromisowego. W przypadkach, kiedy nie ma możliwości uniknięcia ingerencji w obszary 
chronione i gdzie brak rozwiązań alternatywnych, konieczne jest poszukiwanie możliwych do 
zaakceptowania działań łagodzących, ewentualnie zastosowanie działań kompensacyjnych. 
Jedynym przejściowym rozwiązaniem konfliktów z obszarami systemu Natura 2000 jest pełna 
harmonizacja procedur przygotowania inwestycji z wymaganiami artykułu 6(3) oraz 6(4) Dyrektywy 
o biotopach. Działania muszą być realizowane na poziomie konkretnych projektów na podstawie 
wyników procesu EIA oraz na podstawie towarzyszącego procesu pozwoleń budowlanych wg 
Ustawy: Prawo Budowlane (decyzja o planie przestrzennym, pozwolenie budowlane). Proces
oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 istniejących, zaawansowanych (rozpracowanych)
projektów musi być realizowany w ramach studium wykonalności. 
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IV. PRAWDOPODOBNE ZNACZĄCE TRANSGRANICZNE, 
ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKOWE ŁĄCZNIE Z 
WPŁYWEM NA ZDROWIE 

Poddawany ocenie system komunikacyjny Republiki Słowackiej obejmuje wymiar międzynarodowy 
i europejski. W związku z czym jest rzeczą naturalną, że również niektóre budowlane obiekty 
komunikacyjne włączone do wstępnego wykazu wskaźnikowego będą bezpośrednio dotyczyć 
przestrzeni granicznych i będą kończyły się na przejściach granicznych. Bezpośrednie wpływy na 
środowisko naturalne przekraczające granice przewidywane są na tych obszarach, na których 
infrastruktura komunikacyjna łączy się z infrastrukturą krajów sąsiednich. Zbudowanie wysokiej 
jakości sieci dróg o dużej przepustowości na terytorium Republiki Słowackiej może powodować 
oddziaływania na obszary innego kraju, głównie w związku ze wzrostem natężenia komunikacji; 
wzrostowi natężenia towarzyszy wzrost emisji, hałasu oraz wzmocnienie efektu barierowego. 
Wpływy te są w większości przypadków oczekiwane, ponieważ proces porozumień wielostronnych 
i dwustronnych poprzedzony był procesem wstępnego przygotowania inwestycyjnego obiektów 
budowlanych, któremu towarzyszyło wzajemne informowanie się o aspektach komunikacyjnych. 

Występowanie potencjalnych, transgranicznych oddziaływań komunikacyjnych inwestycji 
budowlanych planu SPRDI SR 2020 zdefiniowane było przy działaniach oraz projektach podanych 
w poniższej tabeli. Do definiowania projektów z oddziaływaniem transgranicznym zastosowany 
został załącznik nr 1 Porozumienia o ocenie oddziaływania na środowisko naturalne, 
przekraczających granice państwa (przyjęty w Espoo, Finlandia, 25 lutego 1991).  

Tab. 19 Działania i projekty z potencjalnymi oddziaływaniami (wpływami) projektów na obszarach
przygranicznych

Rodzaj
komunikacji

Działanie…………………………………………………………………… Projekt…………………………………………………………………… Granica

1 Dokończenie budowy autostrady D1 D1 Pozdišovce - granica państwa Republika Słowacka/UA SR/UA 

2 Połączenie północ-południe do Polski i 
Republiki Czeskiej

D3 Svrčinovec – Skalité…………………………………………………………………… SR/PR

2 Połączenie północ-południe do Polski i 
Republiki Czeskiej

R5 Svrčinovec – granica państwa SR/ČR SR/ČR 

3 Połączenie północ-południe na wschodniej 
Słowacji 

R4 granica państwa PR/Republika Słowacka - Hunkovce SR/PR 

5 Środkowo-słowacka oś komunikacyjna 
północ-południe 

R3 Zvolen - Šahy - granica państwa Republika Słowacka/MR SR/MR 

6 Sieć drogowa w aglomeracji bratysławskiej D4 Devínska Nová Ves - granica państwa Republika Słowacka/RR SR/RR 

Drogowa

7 Dokończenie budowy priorytetowej osi 
zachód -wschód Republika Słowacka 

R6 Mestečko – Lysá pod Makytou – granica państwa Republika 
Słowacka/Republika Czeska……………………………………………………………………

SR/ČR 

Technologiczne zabezpieczenie
interoperacyjności 

Wprowadzenie ERTMS w korytarzu nr IV Kúty - BA - Nové Zámky -
Štúrovo / Komárno, łącznie z węzłem Bratysława (ETCS L2 + GSM 
R), realizacja……………………………………………………………………

SR/ČR, 
SR/MR

Modernizacja sieci TEN-T
Elektryfikacja trasy Devínska Nová Ves - granica państwa 
Republika Słowacka/Austria, realizacja 

SR/RR

Modernizacja sieci TEN-T
Čierna nad Tisou, modernizacja węzła, dokumentacja projektowa  
+ realizacja……………………………………………………………………

SR/UA

Kolejowa

Modernizacja sieci TEN-T
ŽSR, Modernizacja korytarza granica państwa Republika 
Czeska/Republika Słowacka - Čadca - Krásno nad Kysucou (poza), 
trasa kolejowa, realizacja……………………………………………………………………

SR/ČR 

Wodna
Działania techniczne dla zabezpieczenia 
wymaganych parametrów drogi wodnej
Dunaj

Wdrożenie działań technicznych w celu usunięcia przeszkód i 
zapewnienia żeglowności na Dunaju na km biegu rzeki 1880,260 - 
1862,000 (klasyfikacja obiektów nr 2151 oraz 2152)

SR/RR


