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W efekcie reformy administracyjnej z lat 19981999 podmiotem odpowiedzialnym za stymulowanie rozwoju na poziomie regionalnym (wojewódzkim)
sta³ siê samorz¹d województwa. Wród podstawowych zadañ zwi¹zanych z rozwojem regionalnym, które na samorz¹d województwa nak³ada ustawa o samorz¹dzie województwa, znajduje siê m.in. kszta³towanie zagospodarowania przestrzennego.
Definicja polityki zagospodarowania przestrzennego, w tym zw³aszcza okrelenie jej zakresu przedmiotowego, jest dotychczas przedmiotem dyskusji. Dla
poziomu regionalnego najtrafniejsza wydaje siê definicja J. Goryñskiego, wed³ug
której polityka przestrzenna to sfera dzia³añ maj¹cych na celu ustalenie celów
i rodków kszta³towania zagospodarowania przestrzennego i u¿ytkowania przestrzeni. W tym kontekcie termin zagospodarowanie przestrzenne rozumiany
jest przede wszystkim jako materialna forma funkcji spo³eczno-ekonomicznych,
w trwa³y sposób zmieniaj¹ca cechy fizyczne terenu. Ekonomiczny aspekt polityki przestrzennej (polityki zagospodarowania przestrzennego) szczególnie trafnie
oddaje L. Ciamaga, wskazuj¹cy, ¿e polega ona m.in. na zmianie wymagañ
technicznych i ekonomicznych lokalizacji, poprzez rozwój infrastruktury ekonomicznej i spo³ecznej oraz systemu us³ug i spêdzania wolnego czasu. Za podstawowy dokument okrelaj¹cy politykê przestrzenn¹ uznawany jest powszechnie
plan zagospodarowania przestrzennego, bêd¹cy jednoczenie najwa¿niejszym (choæ
nie jedynym) instrumentem realizacji tej polityki.
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W polityce przestrzennej, artyku³owanej i realizowanej przez województwo
lubelskie, istotne miejsce musz¹ zajmowaæ kwestie zwi¹zane z pogranicznym
jego po³o¿eniem. Po³o¿enie to, a tak¿e wyp³ywaj¹ce z niego mo¿liwoci uczestnictwa we wspó³pracy miêdzynarodowej wydaj¹ siê bowiem jednym z g³ównych
(potencjalnych) bodców rozwojowych regionu. Województwo lubelskie le¿y na
wschodnim skraju terytorium Polski, granicz¹c z terytoriami Ukrainy i Bia³orusi.
Jednostki fizycznogeograficzne o randze prowincji, obejmuj¹ce wiêkszoæ obszaru województwa (tj. Polesie oraz Wy¿yna Lubelsko-Lwowska), rozpocieraj¹
siê równie¿ po drugiej stronie granicy wschodniej. D³ugoæ linii granicznej z Bia³orusi¹ i Ukrain¹ wynosi na obszarze województwa 380 km, stanowi¹c a¿ 37,3%
ca³oci granic województwa. Od maja 2004 roku granica ta sta³a siê tak¿e zewnêtrzn¹ granic¹ Unii Europejskiej, ze wszystkimi politycznymi, a przede wszystkim technicznymi i organizacyjnymi konsekwencjami tego statusu. Dla województwa lubelskiego jest to tym wa¿niejsze, ¿e przez jego obszar przechodz¹
g³ówne drogi o charakterze tranzytowym: z pó³nocnej i centralnej Polski (w tym
równie¿ Warszawy) w kierunku Miñska (i Moskwy), Kijowa i Lwowa. Drogi te,
wraz z le¿¹cymi w ich ci¹gach przejciami granicznymi (Terespol, Dorohusk,
Hrebenne), obs³uguj¹ wiêkszoæ ruchu osobowego i towarowego w relacji polsko-ukraiñskiej i polsko-bia³oruskiej.
Jednoczenie za wiele uwarunkowañ przestrzennych negatywnie rzutuje na
mo¿liwoci rozwoju Lubelszczyzny, w tym rozwoju jej kontaktów transgranicznych. W szczególnoci barier¹ rozwoju i integracji transgranicznej jest niedorozwój lokalnych i subregionalnych po³¹czeñ poprzez granicê polsko-bia³oruska
i polsko-ukraiñsk¹.
Swoiste ramy wojewódzkiej polityki przestrzennej tworzy fakt, ¿e województwo lubelskie le¿y w granicach Euroregionu Bug. Zwi¹zek Transgraniczny Euroregion Bug, rozci¹gaj¹cy siê na pograniczu polsko-bia³orusko-ukraiñskim, powo³any zosta³ 29 wrzenia 1995 roku, a od 22 wrzenia 1999 roku zasadniczym
podmiotem w tym Zwi¹zku, reprezentuj¹cym stronê polsk¹, sta³ siê samorz¹d
województwa lubelskiego. Wród celów i zadañ Zwi¹zku, widniej¹cych w jego
statucie, znajduje siê rozwój wspó³pracy m. in. w dziedzinie zagospodarowania
przestrzennego. Euroregion ma tak¿e s³u¿yæ wspó³pracy w wielu innych dziedzinach, bêd¹cych równie¿ (w ró¿nym stopniu) sk³adnikami lub aspektami zagospodarowania przestrzennego, np. w zakresie owiaty, kultury, turystyki, komunikacji, ochrony rodowiska itp.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, za podstawowy dokument rzutuj¹cy na zamiary i kierunki
wojewódzkiej polityki przestrzennej mo¿e byæ uznana strategia rozwoju województwa. Strategia ta, w formie przyjêtej w województwie lubelskim, mo¿e byæ
traktowana jako swoisty plan dzia³ania, stanowi¹cy punkt wyjcia do wdra¿ania
polityki przestrzennej. Równie¿ obowi¹zuj¹ce w chwili uchwalania strategii przepi-
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sy prawne sytuowa³y w³anie strategiê w roli podstawy wojewódzkiej polityki
przestrzennej  precyzowanej i wdra¿anej nastêpnie przez plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Strategia rozwoju województwa lubelskiego
zosta³a przyjêta przez sejmik województwa uchwa³¹ nr XXII/265/2000 z dnia 14
lipca 2000 roku. Wiele sporód jej rozstrzygniêæ dotyczy w istocie zagadnieñ
polityki przestrzennej, w tym tak¿e zwi¹zanych z pogranicznym po³o¿eniem
województwa i zamiarami rozwoju integracji transgranicznej. Z kontekstem transgranicznym wi¹¿e siê ju¿ sam generalny cel strategii, sformu³owany jako osi¹ganie trwa³ego rozwoju spo³ecznego i gospodarczego poprzez wykorzystanie geograficznego po³o¿enia regionu jako platformy wspó³pracy krajów Europy Wschodniej i Zachodniej.
Strategia oparta jest bowiem na konstatacji, i¿ pograniczne po³o¿enie województwa lubelskiego, a tak¿e istniej¹ce i potencjalne mo¿liwoci wspó³pracy transgranicznej, stanowi¹ jeden z kluczowych czynników mog¹cych wp³ywaæ na losy
województwa, a zatem tak¿e na przekszta³cenia jego zagospodarowania przestrzennego. Wród aspektów rzeczywistoci województwa stanowi¹cych szczególne uwarunkowania jego przysz³ych przekszta³ceñ przestrzennych, autorzy strategii wskazuj¹ m. in.:
 rosn¹cy popyt na us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ miêdzynarodowego ruchu osobowego,
 mo¿liwoci objêcia kompleksow¹ ochron¹ walorów przyrody wystêpuj¹cych
na obszarach rozci¹gaj¹cych siê po obydwu stronach granicy polsko-bia³oruskiej
i polsko-ukraiñskiej (tzw. Transgraniczne Obszary Chronione: Roztocze, Nadbu¿añsko-Poleski, Prze³om Bugu), równie¿ do ich wykorzystania turystycznego,
 znaczenie drogowych i kolejowych szlaków transgranicznych, stanowi¹cych czêæ podstawowej sieci komunikacyjnej województwa,
 stan sieci przejæ granicznych i potrzeby jego poprawy,
 powi¹zanie polskich i ukraiñskich systemów elektroenergetycznych sieciami biegn¹cymi przez obszar województwa lubelskiego.
Do tak sformu³owanych uwarunkowañ odnosi siê szereg propozycji zawartych w strategii województwa. W ramach strategii tej stworzona zosta³a wyodrêbniona grupa programowa, powiêcona wspó³pracy transgranicznej. W tej
grupie, ale tak¿e poza ni¹, zosta³o sformu³owanych kilka programów, w ró¿nym
stopniu zwi¹zanych z zagospodarowaniem przestrzennym, a maj¹cych wykorzystaæ pograniczne po³o¿enie województwa, w tym tak¿e zwiêkszyæ zakres i intensywnoæ wspó³pracy transgranicznej. Wród programów tych szczególnie wa¿ne
wydaj¹ siê:
 budowa i modernizacja g³ównych dróg w województwie (m.in. tych, które
maj¹ charakter transgraniczny),
 usprawnienie sieci istniej¹cych przejæ granicznych (w Koroszczynie, S³awatyczach, Dorohusku, Hrebennem, Zosinie i Umierzu) oraz budowa nowych
przejæ,
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 poprawa czystoci Bugu,
 stworzenie miêdzynarodowych rezerwatów biosfery Polesie Zachodnie
i Roztocze,
 promocja inwestycji zagranicznych i wspó³pracy transgranicznej,
 powstanie uniwersytetu polsko-ukraiñskiego w Lublinie,
 rozwój urbanizacji i stref przedsiêbiorczoci (tzw. Pasmo) wzd³u¿ dróg
ekspresowych powi¹zanych z przejciami granicznymi,
 rozwój obszarów pogranicznych.
Niezale¿nie od statusu i znaczenia strategii rozwoju województwa dla rozstrzygania o kierunkach i zasadach wojewódzkiej polityki przestrzennej, zasadnicz¹ rolê w tej kwestii pe³ni plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Plan ten jest nie tylko narzêdziem przestrzennego ukszta³towania rozstrzygniêæ strategii. Stanowi on tak¿e samoistny rodek kszta³towania struktury przestrzeni województwa  ³¹cznie z tymi jej elementami, które nie s¹ przedmiotem
strategii.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego przyjêty
zosta³ uchwa³¹ Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29
lipca 2002 roku. Przyjête w planie kierunki polityki przestrzennej województwa
wynikaj¹ z przes³anek w zasadzie to¿samych z tymi, na których opiera siê strategia rozwoju województwa. S¹ to zatem przes³anki uznawane za kluczowe i oczywiste w takim stopniu, ¿e wynikaj¹ tak¿e z innego zasadniczego dokumentu, na
którym opiera siê plan województwa, a który stanowi z kolei narzêdzie wyra¿ania rz¹dowej polityki przestrzennej. Dokumentem tym jest koncepcja polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju, przyjêta przez Radê Ministrów w 2001
roku.
Do najwa¿niejszych przes³anek polityki przestrzennej zaliczono zatem w planie
 na podstawie odniesieñ do strategii województwa i koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju  przede wszystkim po³o¿enie geograficzne
(na przysz³ych rubie¿ach Unii Europejskiej) oraz powi¹zania transportowe
i infrastrukturalne z s¹siednimi pañstwami, a tak¿e transgraniczny charakter najwartociowszych elementów struktury ekologicznej województwa. Szczególnie
ciekawym uwarunkowaniem, na które uwagê zwraca ju¿ sam plan zagospodarowania województwa, jest niew¹tpliwie struktura sieci osadniczej obszarów Bia³orusi i Ukrainy. W szczególnoci autorzy planu wskazuj¹ na g³ówne orodki miejskie, po³o¿one w pobli¿u granicy  Brzeæ i Lwów, a tak¿e na mniejsze miasta
(m.in. Kowel i Nowowo³yñsk), które podobnie jak najwiêksze orodki mog¹
stanowiæ centra konkurencyjne wobec miast województwa lubelskiego.
Czêæ koncepcyjna (zawieraj¹ca rozstrzygniêcia) planu zagospodarowania
przestrzennego województwa doæ konsekwentnie wyci¹ga wnioski z przyjêtych,
wspomnianych powy¿ej uwarunkowañ. Jako jeden z kilku strategicznych celów planu sformu³owane zosta³o przekszta³cenie funkcjonalne w zagospodaro-
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waniu regionu, umo¿liwiaj¹ce uzyskanie maksymalnych korzyci rozwojowych
wynikaj¹cych z jego nowych szans, szczególnie przygranicznego po³o¿enia i rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej. Sporód licznych celów operacyjnych,
maj¹cych doprowadziæ do osi¹gniêcia celu strategicznego, mo¿na tak¿e wskazaæ
szereg celów zwi¹zanych lub wynikaj¹cych z uwarunkowañ transgranicznych.
Wród nich na uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza:
1) w zakresie sieci osadniczej:
 wspomaganie rozwoju Lublina jako aglomeracji o potencjalnym znaczeniu
europejskim (europolu),
 rozwój by³ych miast wojewódzkich,
 wspomaganie rozwoju orodków przygranicznych  obecnych i planowanych,
2) w zakresie infrastruktury spo³eczno gospodarczej  tworzenie warunków
instytucjonalno-organizacyjnych, technicznych, spo³ecznych i ekonomicznych
wspó³pracy transgranicznej z obwodami przygranicznymi Bia³orusi i Ukrainy,
3) w zakresie infrastruktury transportowej:
 stworzenie multimodalnych korytarzy komunikacyjnych o standardach zgodnych ze standardami Unii Europejskiej,
 osi¹gniêcie standardów europejskich w kompleksowej obs³udze osobowego i towarowego ruchu granicznego,
 polepszenie po³¹czeñ sieci transportowych województwa z sieciami pañstw
i województw s¹siednich,
4) w zakresie pozosta³ych elementów infrastruktury technicznej  wspó³praca przygraniczna z pañstwami i województwami s¹siednimi w zakresie elektroenergetyki,
5) w zakresie obronnoci i bezpieczeñstwa  organizacja sieci jednostek stra¿y granicznej w dostosowaniu do standardów i wymogów Unii Europejskiej.
Najwa¿niejsze jednak dla oceny znaczenia powi¹zañ transgranicznych w polityce przestrzennej województwa lubelskiego s¹ przyjête w planie województwa
kierunki polityki przestrzennej. Kierunki te zawieraj¹ bowiem jasno okrelone
zamierzenia, których realizacja bêdzie oznacza³a, lub te¿ powodowa³a, faktyczne
przekszta³cenia zagospodarowania przestrzennego obszaru województwa. W planie kierunki te s¹ (w znacznej czêci) bezporednio odniesione do konkretnych
zamierzeñ inwestycyjnych, maj¹cych stanowiæ treæ tych przekszta³ceñ. Kierunki polityki przestrzennej stanowi¹ doæ konsekwentne ukoronowanie zidentyfikowanych uprzednio uwarunkowañ. Wród kierunków zagospodarowania przestrzennego zwi¹zki z aspektem transgranicznym wykazuje kilka grup przedmiotowych
(podobnych do zidentyfikowanych w uwarunkowaniach i celach rozwoju). Za
podstawow¹ mo¿na zapewne uznaæ grupê zwi¹zan¹ z infrastruktur¹ komunikacyjn¹. W tej sferze plan wskazuje m.in. nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
 budowa autostrady A-2  z Warszawy do Terespola,
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 dostosowanie do standardów europejskich (w tym budowa obwodnic miast)
innych najwa¿niejszych dla województwa dróg, stanowi¹cych odcinki korytarzy
paneuropejskich (np. KurówPiaski i PiaskiZamoæ),
 podniesienie standardu innych dróg maj¹cych znaczenie dla wspó³pracy
transgranicznej (m.in. Nadbu¿anki  jako ³¹cznika pomiêdzy przejciami granicznymi, a tak¿e potencjalnego szlaku turystycznego na pograniczu),
 uruchomienie nowych przepraw mostowych na Bugu (we W³odawie i Kukurykach),
 przystosowanie do szybkich przewozów linii kolejowych o charakterze
tranzytowym i transgranicznym (przede wszystkim WarszawaTerespol, ale tak¿e WarszawaLublinDorohusk, RejowiecZamoæHrebenne oraz LHS: S³awkówZamoæHrubieszów),
 budowa lotniska komunikacyjnego dla Lublina (w Niedwiadzie), a ponadto dostosowanie do wymogów lotnictwa cywilnego lotnisk w Bia³ej Podlaskiej
i widniku oraz budowa l¹dowiska dla helikopterów i lekkich samolotów w Dorohusku.
Ze sfer¹ komunikacji ³¹czy siê kwestia przenikalnoci polskiej granicy wschodniej. W tej dziedzinie plan skupia siê na dwóch zasadniczych rodzajach przedsiêwziêæ:
 rozbudowie infrastruktury granicznej na istniej¹cych przejciach granicznych: w Terespolu/Kukurykach, S³awatyczach, Dorohusku, Zosinie, Hrubieszowie i Hrebennem,
 budowie nowych przejæ granicznych, o znaczeniu mniej tranzytowym,
a g³ównie regionalnym lub lokalnym: we W³odawie, Zbere¿u, Dubience, Umierzu, Kry³owie, Dyniskach Starych i Szczepiatynie.
Inn¹ sfer¹ rozstrzygniêæ planu województwa, odmienn¹ w sensie przedmiotowym, a tak¿e w sensie sposobu realizacji rozstrzygniêæ planu, jest sfera zwi¹zana z ochron¹ rodowiska. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego przewiduje rozszerzenie powierzchni obszarów chronionych, a tak¿e utworzenie nowych tego typu obszarów. Wiele takich postulatów dotyczy terenów le¿¹cych bezporednio w s¹siedztwie granicy pañstwowej lub w obszarze
jednostek fizycznogeograficznych przedzielonych granic¹. M.in. w planie proponuje siê:
 poszerzenie obszarów parków narodowych: Poleskiego i Roztoczañskiego
(wraz z ich otulinami),
 utworzenie nowych parków krajobrazowych: rodkowego Bugu (w rejonie
S³awatycz), Lasy W³odawskie i Nadbu¿añskiego (w rejonie Dubienki),
 powiêkszenie obszaru Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.
Co wiêcej  plan przewiduje, ¿e zasady ochrony (w tym tak¿e rygory dotycz¹ce zagospodarowania przestrzennego) zarówno dla ju¿ istniej¹cych, jak i planowanych obszarów chronionych przylegaj¹cych do granicy powinny byæ formu-
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³owane z uwzglêdnieniem wymogów ochrony terenów le¿¹cych po drugiej stronie granicy. Maj¹ one zatem byæ traktowane jako polskie czêci Transgranicznych Obszarów Chronionych.
Obok rozstrzygniêæ dotycz¹cych ochrony obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, plan formu³uje równie¿ propozycje ich zagospodarowania
turystycznego. Propozycje te polegaj¹ m.in. na:
 otworzeniu lokalnych przejæ granicznych o charakterze turystycznym 
w Kodniu, Zbere¿u, W³odawie, Dubience i Kry³owie; przy czym plan dopuszcza
mo¿liwoæ uruchomienia niektórych sporód tych przejæ bez nowych mostów na
Bugu  czyli w oparciu o przeprawy promowe,
 udostêpnieniu na potrzeby turystyki rzeki Bug wraz z odpowiednim zagospodarowaniem polskiej strony tej rzeki.
Szczególnie ciekawe i zró¿nicowane wydaj¹ siê rozstrzygniêcia planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego dotycz¹ce osadnictwa
i jego najwa¿niejszych funkcji. Plan przewiduje bowiem wzmocnienie wielu orodków, dla których narastaj¹ce zwiêkszanie przenikalnoci granicy polsko-ukraiñskiej i polsko-bia³oruskiej mo¿e oznaczaæ koniecznoæ zmierzenia siê z konkurencj¹ miast po³o¿onych w s¹siednich pañstwach. Do orodków tych zaliczane s¹
g³ówne miasta województwa: Lublin (a raczej aglomeracja lubelska), Bia³a Podlaska, Che³m i Zamoæ, ale tak¿e np. Terespol, W³odawa, Tomaszów Lubelski
i Hrubieszów, le¿¹ce w bezporednim s¹siedztwie granicy. Stymulowanie rozwoju tych orodków polegaæ ma przede wszystkim na lokalizowaniu w nich (lub
rozwoju ju¿ istniej¹cych) funkcji o najwiêkszej atrakcyjnoci i najsilniejszym
charakterze centrotwórczym. Plan zak³ada zatem u³atwienia dla rozwoju we wspomnianych orodkach np.:
 placówek nauki i szkolnictwa wy¿szego, maj¹cych penetrowaæ rynek szkolnictwa wy¿szego na Ukrainie, Bia³orusi i Litwie (m.in. powstanie w Lublinie
Uniwersytetu rodkowoeuropejskiego i reaktywowanie Akademii Zamojskiej),
 centrów innowacji i przemys³u wysokiej techniki (technopolu w Lublinie oraz parków technologicznych m.in. w Lublinie, Bia³ej Podlaskiej, Che³mie
i Zamociu),
 placówek targowo-wystawienniczych,
 stref przedsiêbiorczoci  maj¹cych stanowiæ obszary o szczególnie korzystnych warunkach dla lokalizacji wszelkiej dzia³alnoci pozarolniczej.
Jednak¿e motyw wykorzystania przez przestrzeñ województwa pozytywnych
ekonomicznych skutków kontaktów transgranicznych, z jednoczesn¹ obron¹ przed
skutkami negatywnymi, nie dotyczy wy³¹cznie rozwoju miast. W planie województwa wskazanych zosta³o szereg stref przedsiêbiorczoci, po³o¿onych
w miejscach szczególnie atrakcyjnych  m.in. w³anie z racji mo¿liwoci wykorzystania ich lokalizacji do ewentualnego rozwoju wspó³pracy transgranicznej.
Strefy te zatem to pasma le¿¹ce wzd³u¿ najwa¿niejszych, ponadregionalnych dróg
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województwa: WarszawaTerespol, WarszawaLublinLwów, LublinKijów,
Bia³ystokLublinRzeszów, a tak¿e przy drodze z Dêblina do przejcia granicznego w S³awatyczach. Strefy o podobnym charakterze proponowane s¹ tak¿e
przez plan przy wêz³ach kolejowych na Linii Hutniczej Szerokotorowej  ze
l¹ska i Stalowej Woli do Zamocia i Hrubieszowa. Strefy te maj¹, w za³o¿eniu,
staæ siê miejscem koncentracji tych rodzajów przedsiêbiorczoci, które m.in. bêd¹
szczególnie zorientowane na rynki pañstw Europy Wschodniej. Szczegó³owa (dopuszczalna) struktura ga³êziowa tych stref jest przy tym zró¿nicowana  zale¿nie
od umiejscowienia ka¿dej z nich i lokalnych uwarunkowañ, przede wszystkim
przyrodniczych.
Koncepcj¹ zbli¿on¹ charakterem do stref przedsiêbiorczoci, ale o specyficznym zabarwieniu popytowym i strukturalnym, jest propozycja stworzenia na obszarze województwa kilku tzw. centrów logistycznych. Centra te, których istot¹
by³aby obs³uga miêdzynarodowego ruchu tranzytowego, mia³yby powstaæ w le¿¹cych przy g³ównych drogach tranzytowych dzielnicach wiêkszych orodków
miejskich  Lublina, Bia³ej Podlaskiej, Che³ma i Zamocia, a tak¿e (z uwagi na
jego po³o¿enie) Terespola.
Istotn¹ rolê wród zamierzeñ inwestycyjnych zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zajmuj¹ tak¿e projekty dotycz¹ce bezpieczeñstwa granicy pañstwowej. S¹ to inwestycje zwi¹zane z wojskiem i stra¿¹
graniczn¹, wród których jako najwa¿niejsz¹ mo¿na wskazaæ budowê posterunków radarowych w gminach £abunie i Bia³a Podlaska.
Sporód zamierzeñ podyktowanych mo¿liwociami wspó³pracy transgranicznej, a dotycz¹cych infrastruktury technicznej, nale¿y wskazaæ przede wszystkim
przewidywan¹ budowê gazoci¹gu tranzytowego DN 1000, ³¹cz¹cego Bia³oru ze
S³owacj¹. Przebieg tego gazoci¹gu przez obszar województwa lubelskiego nie
zosta³ jednak¿e konkretnie okrelony.
Przedstawiony powy¿ej zestaw celów i konkretnych przedsiêwziêæ pozwala
na sformu³owanie tezy, ¿e przygraniczne po³o¿enie województwa, w tym zw³aszcza
mo¿liwoci kontaktów transgranicznych, s¹ traktowane jako jeden z kluczowych
wyznaczników wojewódzkiej polityki przestrzennej. Aspekt transgraniczny funkcjonowania przestrzeni wojewódzkiej traktowany jest na dwu p³aszczyznach:
 wspó³pracy miêdzyregionalnej z obszarami po³o¿onymi po drugiej stronie
granicy pañstwowej,
 obs³ugi i ewentualnego uczestnictwa w przep³ywaj¹cych przez obszar województwa powi¹zaniach o charakterze miêdzynarodowym (w tym ogólnoeuropejskim).
Kluczowe rozstrzygniêcia polityki przestrzennej województwa lubelskiego,
zwi¹zane z aspektem transgranicznym, przedstawia rycina:
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Legenda
1  rozwój orodków wspó³pracy transgranicznej
2  budowa i modernizacja lotnisk i l¹dowisk
3  budowa i modernizacja przejæ granicznych
4  modernizacja dróg ko³owych o funkcji transgranicznej
5  modernizacja linii kolejowych o funkcji transgranicznej
6  ochrona transgranicznych walorów rodowiska przyrodniczego

Przedsiêwziêcia przewidziane w ramach wojewódzkiej polityki przestrzennej maj¹ przede wszystkim u³atwiaæ wykorzystywanie pozytywnych aspektów
pogranicznego po³o¿enia województwa, przy jednoczesnym eliminowaniu (lub
minimalizowaniu) negatywnych skutków tego po³o¿enia. Proponowane przez plan
zagospodarowania przestrzennego województwa przedsiêwziêcia dotycz¹ szere-
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gu sk³adników przestrzeni geograficznej i spo³eczno-ekonomicznej. Wi¹¿¹ siê
zatem m.in. z komunikacj¹, struktur¹ i hierarchi¹ sieci osadniczej, infrastruktur¹
graniczn¹ i ochron¹ rodowiska. W sensie przedmiotowym przedsiêwziêcia te
polegaj¹ przede wszystkim na inwestycjach. Przy tym w znacznym stopniu s¹ to
inwestycje, których podmiotami s¹ instytucje niezale¿ne od samorz¹du województwa  zatem plan zagospodarowania przestrzennego województwa ich nie
proponuje, a jedynie uwzglêdnia. Obok inwestycji, które bezporednio lub porednio maj¹ wp³ywaæ na kierunki zmian przestrzeni województwa, narzêdziem
polityki przestrzennej maj¹ byæ proponowane (lub jedynie uwzglêdniane) przez
plan regulacje prawne. Regulacje te odnosiæ siê maj¹ zw³aszcza do zasad ochrony
rodowiska, ale tak¿e np. do kszta³towania poszczególnych stref przedsiêbiorczoci. Plan zawiera tak¿e pewne rozstrzygniêcia nieodnosz¹ce siê w istocie do
zagospodarowania przestrzennego  np. propozycje dzia³añ o charakterze organizacyjnym.
Wstêpna analiza znaczenia zagadnieñ zwi¹zanych z obecn¹ i potencjaln¹
wspó³prac¹ transgraniczn¹, zawartych w planie zagospodarowania województwa
lubelskiego, wydaje siê pozwalaæ na sformu³owanie dwu zasadniczych wniosków:
1) zagadnienia dotycz¹ce lub wynikaj¹ce z transgranicznego s¹siedztwa s¹
traktowane jako jeden z g³ównych aspektów przestrzeni województwa,
2) s¹ one ujête w planie w sposób spójny (pocz¹wszy od uwarunkowañ,
poprzez cele, do kierunków polityki przestrzennej), a ponadto logicznie wynikaj¹cy z dokumentów wy¿szej rangi  strategii rozwoju województwa i koncepcji
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.
Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e przysz³a realizacja wojewódzkiej polityki przestrzennej okrelonej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
powinna pozwoliæ na nale¿yte wykorzystanie mo¿liwoci rozwojowych wynikaj¹cych z pogranicznego po³o¿enia województwa. Jednak¿e faktyczne mo¿liwoci
oddzia³ywania samorz¹du wojewódzkiego na przestrzeñ s¹ dosyæ ograniczone 
z uwagi na niew¹tpliw¹ s³aboæ ustrojow¹ i finansow¹ tego podmiotu. Zatem
nale¿y oczekiwaæ, ¿e nakrelona w planie polityka przestrzenna bêdzie realizowana jedynie w niewielkim zakresie, a jej rzeczywiste skutki (w interesuj¹cym
nas aspekcie) bêd¹ mo¿liwe do zaobserwowania dopiero w perspektywie dziesiêciu lub wiêcej lat.
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SUMMARY

The article analyses the aspects of the physical development policy of the Lublin Voivodship
that are linked to its geographical location, i.e. along the eastern Polish national border with Ukraine and Belarus, soon the eastern border of the European Union. The physical development policy
on the voivodship level is primarily determined by the voivodship physical development plan,
voivodship development strategy, and the physical development policy of the government. The
location of the voivodship along the national border is a significant factor that determines the
direction of this policy offering opportunities and challenges relating to changes of the physical
structure of the voivodship. The directions of the voivodship policy in this respect largely take into
account opportunities directly linked to the major transborder communications routes, a network of
important border points, economic exchange with the neighbouring countries, and the location of
key nature reserves. The proposed changes are going to be implemented with a view to improving
the physical conditions of transborder cooperation and to facilitating the development of new cooperation links. The voivodship physical development plan also allows for fostering the development of these functions and urban centres throughout the voivodship that will have to face an ever
growing competition with Ukrainian and Belarussian towns located nearby.

