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Z konsultacji społecznych wynika, że połączenie rowerowe pomiędzy Hajnówką i Białowieżą powinno 

opierać się na czterech filarach:  

 zwiększenie potencjału szeroko pojętego regionu,  

 komfort z korzystania z finalnych rozwiązań,  

 troska o bezpieczeństwo korzystających, 

 zaopiekowanie się walorami przyrodniczymi regionu Puszczy Białowieskiej. 

Mając na uwadze powyższe kryteria, które zostały wykształtowane przez konsultacje społeczne 

stwierdzono, że do starannej i rzeczowej oceny wariantu rekomendowanego należy opracować 

materiały źródłowe w postaci analizy pomiarów ruchu, inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz 

terenowej (urbanistycznej).  

Obecnie dostępne materiały nie zawierają żadnych danych pozwalających oszacować chociażby ruch 

komunikacyjny (rzeczywisty i prognozowany), w szczególności gospodarczy, rekreacyjny i 

turystyczny. Brak jest analizy istniejącej i prognozowanej turystyki pieszej, rowerowej, 

samochodowej pomiędzy gminami Hajnówka i Białowieża. Bez danych źródłowych przyjęcie 

parametrów geometrycznych drogi rowerowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

technologii konstrukcji nawierzchni czy określenie potencjalnych generatorów ruchu rowerowego nie 

jest zasadne. Dla transparentności inwestycji publicznej należy rozważyć kilka wariantów przebiegu 

trasy wskazanych w przedmiotowych konsultacjach. 

W naszej ocenie należy przeprowadzić wielowariantową analizę ruchu komunikacyjnego na 

omawianym odcinku z uwzględnieniem ruchu rowerowego (lokalnego oraz turystycznego). Zebrane 

dane „terenowe” pozwolą stworzyć model ruchu, który będzie odzwierciedlał aktualne 

zapotrzebowanie komunikacyjne w omawianym regionie. Ponadto omawiana analiza winna określać 

sposoby ochrony przyrody i w jak najmniejszym stopniu narażać region Puszczy Białowieskiej na 

potencjalne dewastacje. 

W dostępnym postanowieniu GDOŚ DZP-WP.6205.32.2021.PR.4 z dnia 25.05.2021 r., odmówiono 

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w granicach rezerwatu przyrody dla inwestycji 

polegającej na budowie drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 pomiędzy gminą 

Hajnówka, a gminą Białowieża.  

W uzasadnieniu odmowy GDOŚ wskazał na zbieżności technologiczne wariantów wskazywanych w 

raporcie, brak wyraźnych wariantów alternatywnych, które w mniejszym stopniu ingerowałyby w 

środowisko, a przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna wskazywała na potencjalną ilość 

drzew koniecznych do wycięcia (około 4400 sztuk). Powyższe przyczyniło się do jednoznacznej 

odmowy uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.  

W naszej ocenie, aby skutecznie zarekomendować wariant przebiegu ścieżki rowerowej, należy 

przeprowadzić analizę oddziaływania wskazanych wariantów na środowisko - ich stopień ingerencji w 

istniejący drzewostan, bariery migracji zwierząt czy ewentualne naruszenia siedlisk, żerowisk, itp.  
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Z przeprowadzonych konsultacji wynika ogromna potrzeba społeczna dla budowy bezpiecznej i 

zrównoważonej infrastruktury rowerowej służącej lokalnym mieszkańcom oraz turystom. Rzeczowa 

wielokryterialna analiza kilku wariantów, pozwoli wiarygodnie i transparentnie zarekomendować 

ostateczny przebieg drogi rowerowej. 

Zalecane trasy do zbadania, to: 

 Trasa1: PKP Hajnówka – Armii Krajowej – Hajnówka Topiło (wąskotorówka) – Rakowieckiego 

– Tryb Hajnowski – Tryb Zwierzyniecki – Budy – Teremiski – Pogorzelce – Zastawa 

(Białowieża) 

 Trasa 2: PKP Hajnówka – do Drogi Wojewódzkiej (DW698) – DW 698 – Rezerwat pokazowy 

żubrów – żółtym szlakiem do Białowieży 

 Trasa 3: PKP Hajnówka – wzdłuż torów kolejowych do Czerlonki – wzdłuż linii średniego 

napięcia i torów kolejowych do Białowieży – Grudkowska (DW698) – Pałacowa (Białowieża) 

 Trasa 4: PKP Hajnówka – wzdłuż torów kolejowych do Czerlonki – obecną drogą w lesie do 

Białowieży – Pałacowa (Białowieża) 

 Trasa 5: PKP Hajnówka – trybami na południe od torów kolejowych do Czerlonki  

 

Jako minimum niezbędne do zadośćuczynienia przepisom prawa należy uznać co najmniej 3 trasy 

rowerowe z powyższych. Zważywszy na preferencje osób biorących udział w konsultacjach oraz 

istniejące przebiegi infrastruktury rowerowej winny to być trasy 1 i 2 oraz jedna z pozostałych tras 3-5. 

 

 

Dodatkowe rekomendacje: 

W celu uniknięcia potencjalnego konfliktu z wymogami dotyczącymi Puszczy Białowieskiej jako 

Obszaru Światowego Dziedzictwa zaleca się (zgodnie z Operational Guidelines for the 

Implementation of the World Heritage Convention) możliwie wczesne poinformowanie i konsultacje z 

UNESCO World Heritage Centre. Kontakt ten powinien zostać nawiązany poprzez Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska. 

Obecnie trwają prace nad Zintegrowanym Planem Zarządzania dla Puszczy Białowieskiej jako 

Obszaru Światowego Dziedzictwa. Plan ten ma zawierać komponent dotyczący turystyki. W 

związku z tym zaleca się nawiązanie kontaktu z wykonawcą Planu (Instytut Ochrony Środowiska) w 

celu uwzględnienia planów tworzenia ścieżki/ścieżek w Planie Zintegrowanym. Raport z Konsultacji 

zaleca się przedstawić Komitetowi Sterującemu Projektu Planu Zintegrowanego w celu uzyskania 

dalszych rekomendacji i opinii. 

W celu zadbania o dostępność do wspominanych w konsultacjach punktów turystycznych w Puszczy 

Białowieskiej, niezależnie od tras podstawowych, łączących Białowieżę z Hajnówką, warto rozważyć 

zbadanie trasy wiodącej z Czerlonki do Centrum Turystyki i dalej do Trybu Zwierzynieckiego oraz 

trasy wiodącej Drogą Narewkowską  przez  Rezerwat Pokazowy Żubrów do Trybu Pacowskiego.  

 


