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1 Wstęp 

 Przedmiot, cel i zakres opracowania  

Niniejszy Raport o oddziaływaniu na środowisko (dalej Raport) stanowi 
podsumowanie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice. 

Celem Raportu, stanowiącego niezbędny element postępowania w sprawie 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 
przedsięwzięcia, jest przedstawienie informacji umożliwiających analizę kryteriów 
wymienionych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 
3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko.  

Niniejszy Raport wykonany został m.in. w oparciu o objęte fragmentami tajemnicą 
przedsiębiorstwa „Studium wykonalności dla zadania, którego celem będzie 
wypracowanie optymalnego modelu zapewnienia możliwości wykonywania 
operacji startów i lądowań do 2035 roku w MPL Kraków-Balice w zakresie 
dotyczącym problematyki drogi startowej”, przedstawiające wariantową analizę 
rozwiązań techniczno-lokalizacyjnych dla nowej drogi startowej. Studium zostało 
załączone do opracowania. 

Dokument zawiera między innymi następujące informacje: 

• opis planowanego przedsięwzięcia (Rozdział 2); 

• opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Rozdział 3); 

• wyniki inwentaryzacji przyrodniczej (Rozdział 3.5); 

• opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Rozdział 8.12); 

• opis krajobrazu, w którym przedsięwzięcia ma być zlokalizowane (Rozdział 5); 

• opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia (Rozdział 6.3); 

• opis analizowanych wariantów, w tym wariantu proponowanego oraz wariantu 
alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz 
z uzasadnieniem wyboru (Rozdział 7 i 9); 

• określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na 
środowisko (Rozdział) wraz z porównaniem wariantów (Rozdział 9); 

• opis metod prognozowania zastosowanych przy realizacji Raportu (Rozdział 
10); 
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• opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko (Rozdział 11); 

• wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 
obszarów ograniczonego użytkowania, określenie granic tego obszaru, 
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dla 
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich (Rozdział 12); 

• opis możliwych konfliktów społecznych związanych z realizowanym 
przedsięwzięciem (Rozdział 13); 

• przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji (Rozdział 0); 

• wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy, jakie napotkano (Rozdział 15); 

• źródła informacji stanowiące podstawę opracowania raportu (Rozdział 17 ). 

W ramach Raportu dokonano przedstawienia poszczególnych zagadnień w formie 
graficznej oraz w formie kartograficznej, w skali odpowiadającej przedmiotowi 
i szczegółowości analizowanych zagadnień i umożliwiającej kompleksowe 
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania na środowisko. 

 Podstawa prawna 

Podstawę prawną opracowania stanowią w szczególności: 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. 
zm.) – dalej „ustawa ooś”; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, 
poz. 71). 

W myśl powyższego rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 30 
(lotniska o podstawowej długości drogi startowej nie mniejszej niż 2100 m), 
rozpatrywane przedsięwzięcie polegające na budowie drogi startowej należy 
zakwalifikować do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

Ponadto podstawę opracowania niniejszego raportu stanowi: 

• Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, 
znak OO.4230.1.2016.JS z dnia 27 października 2016 r. dotyczące ustalenia 
pełnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia elementów 
wymagających szczegółowej analizy. 

Postanowienie to określa następujące elementy środowiska wymagające 
szczegółowej analizy: 

• oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi; 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 13
 

• oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny; 

• oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne; 

• oddziaływanie przedsięwzięcia na przyrodę; 

• promieniowanie elektromagnetyczne. 

 Cel przedsięwzięcia 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest utrzymanie operacyjności lotniska Kraków-
Balice poprzez zapewnienie możliwości wykonywania operacji startów i lądowań 
w sposób bezpieczny z zachowaniem nieprzerwanej eksploatacji drogi startowej, 
co jest wymagane ze względu na konieczność zapewnienia obsługi transportem 
lotniczym Krakowa i całego regionu Małopolski. 

 Słownik pojęć 
Tabela 1 Słownik pojęć 

Lp. Pojęcie wraz z wyjaśnieniem 

1. Adaptacja do zmian klimatu – dostosowanie systemów naturalnych 
i ludzkich w  odpowiedzi na aktualne lub oczekiwane/prognozowane bodźce 
klimatyczne i ich skutki, łagodzi szkodliwe konsekwencje wykorzystuje 
szanse, lub wynik procesu, który prowadzi do zmniejszenia szkody lub 
zagrożenia wystąpienia szkody lub realizacji korzyści, związanych 
z zmiennością i zmianami klimatu. 

2. Adaptacyjna zdolność (pojemność lub potencjał adaptacyjny) – zdolność 
systemu do dostosowania się do zmian klimatycznych, do łagodzenia 
potencjalnych szkód, wykorzystania szans oraz skutecznego radzenia sobie 
z konsekwencjami/skutkami zmian klimatu, których nie można uniknąć lub 
zredukować ich oddziaływania. 

3. Arup – Doradca, Wykonawca opracowań; Ove Arup & Partners International 
Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa. 

4. AWOS (ang. Automated Weather Observing System) - Automatyczny system 
obserwacji warunków atmosferycznych.  

5. CAA (ang. Civil Aviation Authority) – Urząd Lotnictwa Cywilnego - 
instytucja rządowa, powstała na podstawie Głównego Inspektoratu Lotnictwa 
Cywilnego i Departamentu Lotnictwa Cywilnego. 

6. CARGO – wydzielona część portu lotniczego świadcząca usługi załadunku, 
wyładunku i magazynowania towarów przesyłanych drogą lotniczą. 
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Lp. Pojęcie wraz z wyjaśnieniem 

7. DK - Droga Kołowania – wydzielona część płaszczyzn manewrowych 
lotniska przeznaczona do kołowania statków powietrznych, łącząca różne 
części lotniska. 

8. Dobieg – Faza operacji lądowania statku powietrznego polegająca na 
wytraceniu prędkości statku powietrznego od momentu przyziemienia 
(zetknięcia się kół podwozia z nawierzchnią drogi startowej) do zatrzymania 
się samolotu. 

9. DT - Droga Techniczna – wydzielona część płaszczyzny PPS przeznaczona 
dla ruchu pojazdów. 

10.  DW - Droga Wewnętrzna – pozostałe drogi na terenie MPL wydzielone dla 
ruchu pojazdów poza Płaszczyzną Postojową Samolotów PPS. 

11.  DS - Droga startowa - (Runway) oznacza określony prostokątny obszar 
wyznaczony na lotnisku lądowym, przygotowany do startu i lądowania 
statków powietrznych, elementy określające drogę startową to kierunek, 
szerokość, deklarowane długości (SWY, CWY, TORA, TODA, ASDA, 
LDA), rodzaj nawierzchni oraz nośność. 

12. Działania zwiększające odporność – działania zmniejszające podatność na 
zmiany klimatu i zmienność klimatu poprzez zwiększenie odporności. 

13. EASA (ang. European Aviation Safety Agency) – Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Lotniczego. 

14. EIRP (ang. Equivalent Isotropical Radiated Power) – równoważna moc 
promieniowana izotropowo. 

15. Ekspozycja – jest określana przez rodzaj, wielkość, czas i szybkość zdarzeń 
klimatycznych oraz zmienności klimatu, na które eksponowany jest system 
(np. suma i intensywność opadów lub minimalne temperatury zimowe, 
powodzie, burze, fale ciepła). 

16. FAA (ang. Federal Aviation Administration) – organ nadzoru lotniczego, 
agencja Ministerstwa Transportu Stanów Zjednoczonych powstała celem 
regulacji i nadzoru wszystkich aspektów lotnictwa cywilnego w Stanach 
Zjednoczonych.  

17. EPKK – kod lotniska ICAO przypisany do Międzynarodowego Portu 
Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., powszechnie używana 
nazwa czteroliterowego tzw. wskaźnika lokalizacji, stanowiącego element 
systemu adresowego używanego przez służby ruchu lotniczego, linie lotnicze 
itp. w stałej sieci łączności lotniczej. 
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Lp. Pojęcie wraz z wyjaśnieniem 

18. GBAS (ang. Ground-Based Augmentation System) – naziemny system 
wspomagania satelitarnego 

19. GZWP – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. 

20. ICAO (ang. International Civil Aviation Organization) – Organizacja 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.  

21. ILS (ang. instrument landing system) – radiowy system nawigacyjny, 
wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności 

22. Inwentaryzacja przyrodnicza - zbiór badań terenowych przeprowadzonych 
na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego. 

23. ITWL – Zakład Lotniskowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych 

24. JCWP – Jednolite Części Wód Powierzchniowych. 

25. JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych. 

26. Jednostka wojskowa – 8. Baza Lotnictwa Transportowego będąca 
współużytkownikiem lotniska w zakresie istniejącej drogi startowej i dróg 
kołowania oraz posiadająca płaszczyzny postojowe po południowej stronie 
głównej drogi kołowania. 

27. Katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, 
elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

28. Wypadek lotniczy – zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, 
które zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład 
z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku 
powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim oraz podczas 
którego jakakolwiek osoba doznała co najmniej poważnych obrażeń ciała lub 
statek powietrzny został uszkodzony, lub nastąpiło zniszczenie jego 
konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, 
a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane, lub statek powietrzny 
znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy. 

29. Kołowanie – manewrowanie statku powietrznego po dobiegu lub przed 
rozbiegiem (ewentualnie, tylko w celu lokalnego przemieszczenia się na 
terenie portu lotniczego) poprzez przetaczanie się na ziemi. 
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30. Lotnictwo państwowe – lotnictwo realizowane przy użyciu państwowych 
statków powietrznych, do których zalicza się: 

statki powietrzne używane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 
(wojskowe statki powietrzne), 

statki powietrzne używane przez jednostki organizacyjne Straży Granicznej, 
Policji i Państwowej Straży Pożarnej (statki powietrzny lotnictwa służb 
porządku publicznego). 

31. Lotnisko – wydzielona, wpisana do odpowiedniego rejestru, powierzchnia na 
ziemi lub wodzie wraz z przynależnymi do niej obiektami budowlanymi 
i  urządzeniami, przeznaczona w całości lub w części do przylotów, odlotów 
oraz manewrowania statków powietrznych. 

32. Maladaptacja/nieprawidłowa adaptacja do zmian klimatu – działania 
podejmowane rzekomo w celu uniknięcia lub zmniejszenia podatności na 
zmiany klimatyczne, które wpływają negatywnie lub zwiększają podatność 
innych systemów, sektorów lub grup społecznych. Niewłaściwa adaptacja 
sama nie stanowi maladaptacji, ponieważ nie zawsze prowadzi do wzrostu 
podatności. 

33. Metoda INM (ang. Integrated Noise Model) – metoda referencyjna służąca 
do oceny hałasu komunikacyjnego - lotniczego. 

34. MPL Kraków-Balice – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II 
Kraków-Balice Sp. z o.o., w opracowaniu również jako: 

Inwestor, Wnioskodawca, Zarządzający 

35. MPS – część terenu należąca do 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. 

36. Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na 
terytorium Unii Europejskiej, którego celem jest zachowanie określonych 
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i 
zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania 
dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu 
optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. 

37. OBOP – Obszar bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia – obszar 
zagrożony mechanicznym zniszczeniem (obszar, na którym dokonywane będą 
niwelacje terenu, lokowane place budowy, infrastruktura techniczna 
i drogowa, nastąpi mechaniczne zniszczenie aktualnej roślinności). 

38. OPOP – Obszar pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia - obszar do 
500 m wokół OBOP, na którym możliwe są pośrednie skutki oddziaływania 
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inwestycji (zmiany poziomu wód gruntowych, zwiększona antropopresja, 
nasilenie procesu synantropizacji). 

39. Ocena podatności – ocena odpowiadająca na pytanie, kto oraz co jest 
eksponowane oraz wrażliwe na zmiany klimatu. 

40. Odporność – zdolność systemu, społeczności lub społeczeństwa potencjalnie 
narażonych na zagrożenia do dostosowania się poprzez odporność lub zmianę 
w celu osiągnięcia i utrzymania akceptowalnego poziomu funkcjonowania 
i struktury. 

41. OFZ – strefa wolna od przeszkód dla drogi startowej z podejściem 
precyzyjnym. 

42. OLS (ang. Obstacle Limitation Surfaces) – powierzchnie ograniczające 
przeszkody 

43. Opcje adaptacyjne/działania adaptacyjne – działania zmniejszające 
podatność na zmiany klimatu i zmienność klimatu poprzez zapobieganie 
negatywnym skutkom lub poprzez zwiększenie odporności na zmiany 
klimatu. 

44.  Opcje miękkie – odnoszą się do inwestowania w kapitał ludzki i polegają na 
realizacji potrzeb w zakresie budowania zdolności adaptacyjnych/potencjału 
adaptacyjnego. 

45. Orientacja drogi startowej – kierunek drogi startowej określany przez 
zaokrąglenie jej kierunku względem północy magnetycznej do dwóch 
pierwszych cyfr.  
W przypadku równoległych dróg startowych oznaczenie uzupełniane jest 
literą L - left, R - right, C - central np. 3 równoległe - 23L, 23C, 23R. 

46. Oznakowanie dróg kołowania: 

Oznakowanie dzienne - literami alfabetu w kodzie ICAO: A (ALFA),  
B (BRAVO) itd., linia środkowa drogi kołowania - żółta ciągła linia, krawędź 
– podwójna żółta linia ciągłą, miejsca oczekiwania przed drogą startową - 
podwójną linia ciągła oraz podwójna linia przerywana usytuowane 
prostopadle do linii środkowej drogi kołowania, pośrednie punktu 
oczekiwania – przerywana linii koloru żółtego usytuowana prostopadle do 
linii środkowej drogi kołowania.  

Oznakowanie nocne - krawędzie dróg - światła koloru niebieskiego, linia 
środkowa drogi kołowania - światła zielone lub zielone i żółte, świetlne 
poprzeczki oczekiwania - czerwone. 
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47. Pas drogi startowej (ang. Runway strip) – oznacza powierzchnię obejmującą 
drogę startową i ewentualne zabezpieczenie przerwanego startu, przeznaczoną 
do zmniejszenia ryzyka uszkodzenia statku powietrznego w przypadku zjazdu 
statku powietrznego z drogi startowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa statku 
powietrznego przelatującego nad tą powierzchnią w czasie operacji startu lub 
lądowania.  Wyznacza się go 150 m od linii centralnej drogi startowej na jej 
boki i po 60 m od krawędzi drogi startowej po obu stronach. 

48. PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. 

49. PGW/aPGW – Plany Gospodarowania Wodami/aktualizacja Planów 
gospodarowania Wodami 

50. Płaszczyzny postojowe MON – miejsca postojowe statków powietrznych 
wyznaczone na terenie  8. Bazy Lotnictwa Transportowego. 

51. PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska 

52. Podatność – stopień, w jakim system jest nieodporny i nie jest w stanie sobie 
poradzić z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, w tym w zakresie 
zmienności klimatu oraz związanych z nią klimatycznych zdarzeń 
ekstremalnych. Podatność jest funkcją charakteru, wielkości i tempa zmian 
klimatu oraz zmienności klimatu, na które narażony jest system, jego 
wrażliwości, a także zdolności adaptacyjnych. 

53. Pole manewrowe – część lotniska wyłączając płyty, przeznaczona do startów, 
lądowań i kołowania statków powietrznych. 

54. PON – Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy. 

55. PPS – Płyta Postojowa Samolotów – określony obszar wydzielony dla postoju 
statków powietrznych, na którym odbywa się wsiadanie lub wysiadanie 
pasażerów, załadunek i wyładunek towarów lub poczty, tankowanie, 
parkowanie lub obsługę techniczną samolotu  

56. Próg 06/07, Próg 24/25 – oznaczenie kierunku operacyjnego na drodze 
startowej (próg 06 i próg 24 dla wariantu centralnego oraz próg 07 i próg 25 
dla wariantu północnego) w zależności od strony, z której statek powietrzny 
startuje/ląduje; kierunki operacyjne 06 i 07 oznaczają starty i lądowania 
wykonywane w kierunku wschodnim, natomiast 24 i 25 w kierunku 
zachodnim.  

57. Przedsięwzięcie – zamierzenie budowlane polegające na budowie nowej 
drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
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58. Przelot – każdy zaobserwowany lecący ptak bez rozróżnienia zasięgu, 
kierunku i charakteru przelotu (takich jak „przelot lokalny”, 
„długodystansowy”, migracje itp.). 

59. Przeszkody lotnicze - „wszystkie nieruchome (tymczasowe lub stałe) lub 
ruchome obiekty lub ich części, które: 
a) znajdują się w strefie przeznaczonej dla ruchu naziemnego statków 
powietrznych, lub 
b) wystają ponad wyznaczoną powierzchnię, mającą na celu ochronę statków 
powietrznych w locie, lub 
c) znajdują się poza wyznaczonymi powierzchniami i które zostały uznane 
jako zagrożenie dla żeglugi powietrznej”. 

60. Raport – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 
inwestycji  polegającej na budowie nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-
Balice. 

61. RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 
października 
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej. 

62. Referencyjny stan środowiska – stan środowiska zakładający brak realizacji 
przedsięwzięcia/inwestycji/projektu. 

63. RESA (ang. Runway end safety area) – Strefa bezpieczeństwa końca drogi 
startowej. Jest to powierzchnia symetryczna, względem przedłużenia osi 
startowej, sąsiadująca z końcem pasa drogi startowej, zmniejszająca ryzyko 
uszkodzenia samolotu, który przyziemił zbyt krótko lub przekroczył koniec 
drogi startowej. 

64. Rozbieg – Faza operacji startu statku powietrznego rozpoczynająca się 
w chwili rozpoczęcia ruchu na drodze startowej  do momentu uzyskania 
bezpiecznej i pewnej prędkości oderwania się od drogi startowej.  

65. Rozporządzenie – Rozporządzenie Rady Ministrów 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71). 

66. RVR – Zasięg widzialnośći wzdłuż drogi startowej (runway visual range – 
RVR) – oznacza odległość, w jakiej pilot statku powietrznego, znajdującego 
się na linii środkowej drogi startowej, może zobaczyć oznakowanie poziome 
nawierzchni drogi startowej lub światła wyznaczające tą drogę albo światła 
linii środkowej tej drogi startowej. 
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67. SOL – Służba Ochrony Lotniska. 

68. Strefa BOL – bezpośredni obszar lotniska; obszar lotniska wyznaczony 
granicą lotniska (płotu o standardach ICAO) wraz z okalającym go buforem o 
szerokości 500 m. 

69. Strefa podejścia SP – obszar w kształcie trapezu, stanowiący część strefy 
bezpośredniego zagrożenia, stanowiący przedłużenie pasa startowego na 
odległość 6 km, nad którym lądujący samolot znajduje się na pułapie do około 
300 m n.p.z. oraz pas pomiędzy trapezami rozciągający się do 2 km od linii 
środkowej pasa startowego. 

70. Strefa SBZ – strefa bezpośredniego zagrożenia; obszar w kształcie trapezu 
będący przedłużeniem pasa strefy podejścia (SP) na odległość do 13 km, nad 
którym lądujący samolot znajduje się na pułapie do około 500 m n.p.z. 

71. strefa SOL – strefa otoczenia lotniska; – 5 km strefa wokół lotniska 
w rozumieniu art. 87 ustawy Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. 2017 poz. 959 z późn. 
zm.). 

72. Strefia SBOL – strefa bezpieczeństwa operacji lotniczych; obszar o 
promieniu 13 km wokół lotniska. 

73. PAPI (ang. Precision Approach Path Indicator) – system wzrokowego 
wskaźnika ścieżki podejścia. 

74. Szare opcje – odnoszą się do infrastruktury, jak i zawartych w niej rozwiązań 
infrastrukturalnych będących odpowiedzią na zmiany klimatu. 

75. Ścieżka podejścia – tor lotu samolotu zbliżającego się do lądowania. 

76. Ścieżka wznoszenia – tor lotu wznoszącego się samolotu. 

77. Światła podejścia – światła podejścia obejmują takie światła, jak proste 
systemy świateł podejścia, systemy świateł podejścia precyzyjnego, systemy 
świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki podejścia, światła prowadzenia po 
kręgu, latarnie lotnicze oraz światła prowadzenia do drogi startowej. 

78. TWR – Wieża kontroli lotniska. 

79. Ustawa ooś – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 
1405 z późn. zm.). 
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80. Wariant centralny – rozpatrywany wariant zaklasyfikowany jako 
alternatywny w toku oceny oddziaływania na środowisko. 

81. Wariant północny – rozpatrywany wariant zaklasyfikowany jako wariant 
preferowany w toku oceny oddziaływania na środowisko. 

82. Warianty przedsięwzięcia – rozpatrywane warianty przedsięwzięcia 
poddane analizie porównawczej, uwzględniającej następujące grupy 
kryteriów: infrastrukturalne, operacyjne, finansowe, środowiskowe/społeczne 
i prawne. 

83. Wrażliwość – stopień, w jakim system jest dotknięty negatywnie lub 
korzystnie przez zmienność klimatu i zmiany klimatu. Skutki mogą być 
bezpośrednie (np. zmiana plonów w odpowiedzi na zmiany średniej 
temperatury, zakresu temperatur lub zmienność temperatury) lub pośredni 
(np. szkody spowodowane przez wzrost częstości występowania powodzi 
przybrzeżnych ze względu na wzrost poziomu morza). 

84. Liczba PCN – wskaźnik służący do oceny nośności nawierzchni 
lotniskowych. 

85. Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZTCr) – wskaźnik 
zanieczyszczenia wód i ścieków. Umowne pojęcie oznaczające ilość tlenu 
pobranego z utleniaczy, potrzebna do utleniania związków organicznych 
i niektórych nieorganicznych. 

86. Zielone opcje – odnoszą się do ekosystemów i różnorodności biologicznej, 
zielonej infrastruktury jako rozwiązanie odpowiadające na potrzeby 
adaptacyjne. 

87. Znacząca koncentracja ptaków – występowanie określonych gatunków, 
grup gatunków ptaków w liczebnościach wskazanych w Raporcie. 

Źródło: opracowanie własne 
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2 Opis planowanego przedsięwzięcia 

 Lokalizacja przedsięwzięcia 

Opis przedsięwzięcia przedstawiony w niniejszym rozdziale zawiera zarówno 
parametry ogólne inwestycji, jak również informacje uwzględniające wariant 
proponowany przez Wnioskodawcę. Wariant ten został wybrany w drodze analiz 
wykonanych na potrzeby opracowania, co zostało także uzasadnione w niniejszym 
Raporcie. 

Przedsięwzięcie polegające na budowie nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-
Balice zlokalizowane będzie w województwie małopolskim, w powiecie 
krakowskim, na terenie gmin Zabierzów i Liszki. Lotnisko to położone jest 
na północny-zachód od miasta Kraków. 

Rysunek 1 Orientacyjna lokalizacja przedsięwzięcia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geo_polska.republika.pl 
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Rysunek 2 Orientacyjna lokalizacja przedsięwzięcia na tle województwa małopolskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie powiat.krakow.pl 

 

Tereny będące w dyspozycji lotniska w obecnych granicach zajmują powierzchnię 
około 424 ha, w tym ok. 108 ha zajmują obiekty budowlane. 
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Rysunek 3 Ortofotomapa rejonu MPL Kraków-Balice – stan obecny (12.2017) 

Źródło: opracowanie własne 

Lotnisko Kraków-Balice jest obiektem wojskowym współużytkowanym przez 
lotnictwo cywilne w zakresie istniejącej drogi startowej i dróg kołowania. 
Aktualnie centralnym elementem jest droga startowa, której współrzędne 
i wysokość progów opisane zostały w poniższej tabeli. Długość drogi startowej 
wynosi około 2550 m a szerokość 60 m. Droga startowa zbudowana jest z płyt 
betonowych o rozmiarze 5x5m z dylatacją wypełnioną masą bitumiczną. 
Po północnej stronie drogi startowej znajduje się również pas awaryjny o długości 
2000 m i szerokości 60 m. Całkowita powierzchnia terenu w granicy lotniska 
wynosi ok. 427 ha. 

Tabela 2 Dane geograficzne istniejącej drogi startowej 

Próg/kierunek Współrzędne [WGS-84] Wysokość [m] 

Wschodni / 25 50°04'47,25"N  

19°47'58,77"E 

237,44 

Zachodni / 07 50°04'31,43"N  

19°46'05,14"E 

241,10 

Źródło: opracowanie własne 

Drogi kołowania lotniska znajdują się po południowej stronie drogi startowej, 
natomiast główna infrastruktura związana z obsługą lotniska znajduje się w jego 
południowo-wschodniej części.  

Do obiektów infrastruktury należą przede wszystkim: 

• terminal pasażerski; 
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• terminal cargo; 

• płyty postojowe; 

• wieża kontroli ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; 

• budynki administracyjno-socjalne; 

• budynki techniczne (w tym, warsztaty, magazyny, kotłownie, stacje 
transformatorowe); 

• hotel; 

• parkingi; 

• budynki i budowle lotniska wojskowego należące do Jednostki wojskowej. 

Jednostka wojskowa posiada płaszczyzny postojowe po południowej stronie 
głównej drogi kołowania. Warunki współużytkowania lotniska dla celów 
wojskowych i dla potrzeb lotnictwa cywilnego regulują umowy: 

• Umowa Operacyjna zawarta w dniu 30.05.2005 r. pomiędzy Jednostką 
Wojskową nr 1155  w Balicach („Jednostką Wojskową”) a Międzynarodowym 
Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków–Balice Sp. z o.o. („Spółką”) – 
zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2030 r., jednak na czas nie dłuższy, 
niż okres obowiązywania umowy, o której mowa w § 11 ust. 4 Umowy 
Operacyjnej, 

• Umowa Dzierżawy Lotniska Wojskowego Współużytkowanego przez 
Lotnictwo Cywilne (nr 12/MPL/BALICE/2005) z dnia 04.07.2005 r. wraz 
z aneksem nr 1/2009 z dnia 11.01.2010 r. - zawarta na czas oznaczony do dnia 
31.12.2030 r., lecz nie dłużej niż czas trwania umów użyczenia nr 8/2003 z dnia 
29.12.2003 r., nr 5/2003 z dnia 29.12.2003 roku i nr 1/2005 z dnia 30.06.2005 
roku obejmujących m.in. przedmiot umowy dzierżawy1, 

• Umowa dzierżawy nr 16/BALICE/MPL/2007 z dnia 28.05.2007 r., wraz 
z Aneksem nr 1/2007 z dnia 30.11.2007 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 09.07.2008 
r. - zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2035 roku2, wydłużony Aneksem 
nr 2 z dnia 09.07.2008 r. do 31 grudnia 2046 r., lecz nie dłużej niż czas trwania 
umowy użyczenia Nr 32/2006, 

• Umowa dzierżawy nr 1/MPL/BALICE/2010 z dnia 25.02.2010 r. wraz 
z Aneksem nr 1 z dnia 30.12.2013 r. - zawarta na czas oznaczony do dnia 
31.12.2035 roku, 

• Umowa dzierżawy nr 24/BALICE/MPL/2008 z dnia 14.07.2008 r. wraz 
z Aneksem nr 1 z dnia 30.12.2013 r. - została zawarta na czas oznaczony do 

                                                 
1 Umowa 5/2003 dotycząca bocznicy kolejowej obowiązywała do 31.12.2010 r. W związku z tym, 
iż nie zostało złożone oświadczenie o przedłużeniu przedmiotowej umowy, począwszy od dnia 
01.01.2011r. bocznica kolejowa nie jest objęta przedmiotem umowy dzierżawy 
nr 12/MPL/BALICE/2005. Umowa nr 8/2003, dotycząca terenu o powierzchni 141,9 ha obowiązuje 
do 31.12.2030. 
2 Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wypowiedzenia umowy użyczenia 
nr 32/2006 z dnia 29.12.2006r. przez stronę wojskową. 
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dnia 31.12.2030 roku, lecz nie dłużej niż czas trwania umowy użyczenia 
nr 11/2007 z dnia 14.12.2007 r. zawartej pomiędzy RZI Kraków a AMW, 

• Umowa dzierżawy nr 25-L/OKN/2016 z dnia 30.06.2016 r. wraz z Aneksem nr 
1/2016 z dnia 29.12.2016 r. – zawarta na czas oznaczony 30 lat, od dnia 
1.07.2016 r. do 1.07.2046 r. pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego 
w Warszawie a Spółką, oraz  

• Umowa użyczenia z dnia 23.12.2010 r. zawarta pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Spółką - na okres 30 lat, tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2041 r. 

Na mocy ww. umów dzierżawy Spółka stała się dzierżawcą określonych terenów 
Lotniska. 

Przedmiotem Umowy Operacyjnej jest udostępnienie części lotniska wojskowego 
dla celów lotnictwa cywilnego, upoważnienie Zarządzającego do korzystania 
z lotniska wojskowego oraz określenie praw i obowiązków Zarządzającego z tym 
związanych, jak również udostępnienie terenów wraz z obiektami infrastruktury 
lotniskowej.  

W sąsiedztwie płaszczyzn postojowych należących do jednostki wojskowej 
znajdują się ponadto obiekty Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz 
wieża kontroli ruchu lotniczego (TWR). 

Pomiędzy Portem Lotniczym a Jednostką wojskową znajduje się również 
wydzielona baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednakże jest ona poza 
granicami lotniska. 

Planowane przedsięwzięcie spowoduje zajęcie nowych terenów wokół istniejącego 
lotniska. W poniższym zestawieniu przedstawiono działki ewidencyjne objęte 
obecną granicą lotniska, jak również działki, na których przewiduje się realizację 
nowej inwestycji. Działki te wskazano dla wariantu proponowanego przez 
Wnioskodawcę. Tym samym inwestycja obejmie: 

• działki obecnie będące w granicach lotniska: 905, 906, 907, 1471/11, 1471/12, 
1471/13, 1768/1, 1768/2 w gminie Liszki, 537/4, 537/10, 537/18, 537/19, 
537/20, 537/21, 537/28, 537/29, 537/34, 537/35, 537/36, 537/37, 537/38, 
537/39, 537/41, 537/42, 537/43, 537/44, 537/45, 537/46, 537/47, 537/48, 
537/49, 537/51, 537/54, 537/56, 537/57, 537/58, 537/59, 537/66, 537/67, , 
537/73, 537/74, 537/75, 537/76, 537/77, 537/79, 537/80, 537/81, 537/83, 
537/85, 537/87, 537/88, 537/89, 537/90, 537/91, 537/92, 537/94, 537/95, 
537/97, 537/99, 537/102, 537/105, 537/106, 537/108, 537/122, 537/124, 
537/126, 537/127, 537/128, 537/129, 537/135, 537/138, 537/140, 537/142, 
537/143, 561/1, 561/2, 561/4, 561/5, 561/6 w gminie Zabierzów oraz 152/23, 
152/26, 152/27, 152/30, 152/39, 152/44 w mieście Kraków; 

• działki poza obecnymi granicami, na którym zlokalizowane będzie 
przedsięwzięcie: 561, 871/5, 884/3, 884/4, 885, 887/1, 888, 889/1, 889/5, 889/6, 
890, 891/1, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 908, 909, 910, 911 ,912, 913, 922, 
923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 945/6, 963/1, 963/2, 966/2, 967/2, 
968/2, 968/4, 969/2 w gminie Liszki oraz 327/24, 327/25, 327/30, 467/1, 467/2, 
468/1, 538/1, 538/2, 539, 540, 541/4, 547/4, 547/5, 548/3, 575, 576, 577/1, 
577/3, 577/4 w gminie Zabierzów. 
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Wariant proponowany przez Wnioskodawcę został opisany w rozdziale 7, 
natomiast uzasadnienie jego wyboru w rozdziale 9. 

Inwestycja realizowana będzie w trybie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 
użytku publicznego (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1122 z późn. zm.), a więc tzw. 
specustawy lotniskowej. 

Obecny teren lotniska objęty jest niemal całkowicie zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXIII/168/12 Rady Gminy 
Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie 
Zabierzów). Plan ten wyznacza dla lotniska dwa rodzaje przeznaczenia terenów, 
tj. TZ – tereny zamknięte oraz UL – teren zabudowy związany z portem lotniczym. 
Działki ewidencyjne nr 1768/1, 1768/2 terenu lotniska nie są objęte zapisami planu. 

Wyżej wymieniony plan miejscowy obejmuje ponadto tereny w kierunku 
wschodnim i północno-wschodnim przewidziane pod światła nawigacyjne 
i ceilometry w proponowanym przez Wnioskodawcę wariancie. Tereny te zgodnie 
z zapisami planu mają następujące przeznaczenie: 

• tereny tras komunikacyjnych dróg publicznych klas KDG/KDL 
(główna/lokalna); klasy KDG (główna); klasy KDA (autostrada); 

• tereny zieleni izolacyjnej 1ZI; 

• tereny zabudowy usługowej 15U, 33U i 34U; 

• tereny rolne 10R; 

• tereny lasów i zalesień 7ZL; 

• tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 4K (oczyszczalnia 
ścieków).  

Zgodnie z zapisami planu na całym obszarze nim objętym dopuszcza się lokalizację 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych dla potrzeb lokalnych 
i ponadlokalnych. 

Po stronie zachodniej lotniska działki 905, 906 i 907 będące w granicach lotniska 
objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego 
Uchwałą Nr XXV/251/2001 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2001 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Morawica. Plan ten obejmuje również i działki przewidziane pod realizację 
niniejszego przedsięwzięcia, tj.: działki o numerach 900, 901, 902, 903, 904, 908, 
909, 910, 911, 912, 924, 925, 926, 927, 928 oraz w części działki o numerach 899, 
913, 922, 923, 929, we wsi Morawica. Określa dla nich przeznaczenie jako tereny 
obiektów i urządzeń lotniska (KL) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod 
lokalizację obiektów i urządzeń lotniska wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną i komunikacyjną. Pozostała część działki ewidencyjnej nr 899 objęta 
została zapisami Uchwały Nr XXX/338/2017 Rady Gminy Liszki z dnia 16 lutego 
2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Morawica (obszar 1). Plan ten obejmuje również działki 1471/11, 1471/12, 
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1471/13, należące do obecnych granic lotniska, które zostały zakwalifikowane jako 
tereny produkcyjno-usługowe (3P/U3).  

Pozostałe działki po zachodniej części lotniska przewidziane do realizacji 
przedsięwzięcia (pod światła nawigacyjne i ceilometr) nie są objęte planem 
miejscowym. Zostało natomiast uchwalone dla nich Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki (dalej SUiKZ gminy 
Liszki). Tereny te zgodnie z zapisami mają następujące przeznaczenie: drogi 
gminne KDD, drogi powiatowe (w liniach rozgraniczających 20 m) KDZ1, obszary 
kształtowania zabudowy usługowo-produkcyjnej U/P, obszary kształtowania 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU1, tereny zamknięte TZ. 

Tym samym należy stwierdzić, iż lokalizacja nowej drogi startowej stanowiącej 
analizowane przedsięwzięcie zgodna jest z obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego i tym samym inwestycja będzie możliwa do 
realizacji.   

 Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki 
użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji 
lub użytkowani  

Inwestycja polegać będzie na budowie nowej drogi startowej. Droga ta wyposażona 
będzie w strefy RESA oraz nowe drogi kołowania, przy czym założono również 
wykorzystanie istniejących dróg kołowania.  

Ponadto w ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę:  

• systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,  

• systemu nawigacyjnego ILS kat. III wraz z instalacją oświetlenia 
nawigacyjnego,  

• urządzeń meteorologicznych (AWOS), 

• pasa awaryjnego, 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Wymienione powyżej przedsięwzięcia przedstawiono poniżej wraz z określeniem 
ich kwalifikacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016, 
poz. 71).  

Elementy inwestycji 
Kwalifikacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska (t.j. Dz. U. 2016, poz. 71). 

Budowa nowej drogi startowej 
(wyposażonej w strefy RESA oraz 
nowe drogi kołowania) 

§ 2 ust. 1 pkt 30 – lotniska o podstawowej długości drogi 
startowej nie mniejszej niż 2100 m 

Systemu odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych 

§ 3 ust. 1 pkt 79 – sieci kanalizacyjne o całkowitej 
długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z 
wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, 
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie 
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Elementy inwestycji 
Kwalifikacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska (t.j. Dz. U. 2016, poz. 71). 

drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do 
budynków 

Systemu nawigacyjnego ILS kat. III 
wraz z instalacją oświetlenia 
nawigacyjnego 

- 

Urządzenia meteorologiczne 
(AWOS) 

- 

Pas awaryjny - 

Z powyższej kwalifikacji wynika, iż budowę nowej drogi startowej należy 
zakwalifikować jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, natomiast budowę systemu odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych jako mogące oddziaływać potencjalnie znacząco. Pozostałe 
elementy inwestycji nie podlegają kwalifikacji jako mogące oddziaływać znacząco 
na środowisko. W związku z faktem, iż elementy systemu nawigacyjnego są 
oddalone od miejsc dostępnych dla ludności na odpowiednią odległość 
(nieprzekraczającą określonych ww. rozporządzeniem progów), inwestycja te 
również nie podlega kwalifikacji jako mogąca oddziaływać znacząco na 
środowisko.  

Inwestycja nie zakłada przebudowy budynków i parkingów związanych z obsługą 
Portu Lotniczego. Plan sytuacyjny przedsięwzięcia został przedstawiony na 
poniższym rysunku. 
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Rysunek 4 Lokalizacja planowanej drogi startowej 

 
Źródło: opracowanie własne
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Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane przede wszystkim w obecnych 
granicach lotniska, ale będzie też wymagało zajęcia nowych terenów, m.in. celem 
lokalizacji strefy RESA czy montażu urządzeń systemu nawigacyjnego i urządzeń 
meteorologicznych (ceilometrów). Całkowita powierzchnia terenu w granicy 
lotniska po inwestycji (w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę) wynosić 
będzie ok. 431 ha. Powierzchnia nowopowstałych obiektów wyniesie ok. 49 ha, 
w tym ok. 24 ha drogi startowej (ze strefami RESA i drogami awaryjnymi), ok. 12 
ha pasa awaryjnego oraz ok. 13 ha dróg kołowania (w tym ok. 3,5 ha pokrywające 
się z drogami obecnymi). 

Droga startowa 

Droga startowa będzie mieć długość 2800 m i szerokość 45 m oraz pobocza 
o szerokości około 7,5 m każde. Wyposażona ona będzie w strefy RESA na obu 
krańcach o długości co najmniej 240 metrów, jak również w cztery wjazdy – po 
dwa na obu kierunkach – w celu umożliwienia sekwencjonowania statków 
powietrznych oraz sześć zjazdów, w tym dwie drogi szybkiego zjazdu. Wykonane 
zostaną również drogi awaryjne (pożarowe) umożliwiające szybki dojazd straży 
pożarnej do drogi startowej.  

Droga startowa oraz drogi kołowania zbudowane zostaną z betonu cementowego 
lub betonu asfaltowego. Nawierzchnie lotniskowe wraz z podbudową będą miały 
grubość zależną od rodzaju wybranej technologii wykonania, natomiast ich 
realizacja wymagała będzie wykonania prac budowlanych do głębokości ok. 2 m. 
Konieczne będzie również wykonanie prac rozbiórkowych niewielkich fragmentów 
istniejącej drogi startowej. 

Projekt konstrukcji nawierzchni sporządzony będzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. 

Projektowana droga startowa będzie charakteryzować się następującymi 
parametrami, które zapewnią bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych: 

• konstrukcja będzie dostosowana do prognozowanej floty, co pozwoli na 
zminimalizowanie ryzyka uszkodzeń nawierzchni, które mogłyby wpłynąć na 
bezpieczeństwo operacji; 

• nowa orientacja drogi startowej, która w obu wariantach odsunie ścieżkę 
podejścia od zabudowy miejskiej Krakowa, wpłynie na ograniczenie skutków 
potencjalnego wypadku lotniczego; 

• przekrój daszkowy, co umożliwia odprowadzenie wody z powierzchni drogi 
startowej  
i zwiększy skuteczność hamowania statków powietrznych w trudnych 
warunkach pogodowych – aktualnie taki wymóg jest obligatoryjny dla nowych 
lub remontowanych dróg startowych; 

• RESA o długości co najmniej 240 m – w porównaniu do aktualnej długości 180 
m znacznie zwiększy bezpieczeństwo w sytuacji awaryjnego hamowania lub 
przyziemienia przed drogą startową i innych awarii, które powodują 
wykołowanie statku powietrznego poza drogę startową; 

• niweleta drogi startowej o parametrach zgodnych ze Specyfikacjami 
Certyfikacyjnymi EASA, w przeciwieństwie do istniejącej drogi, która nie 
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spełnia wymagań co do odległości pomiędzy węzłami niwelety i promieni 
przejść pomiędzy nachyleniami; 

• światła podejścia, które spełniają wymogi EASA – wydłużona płaszczyzna 
zewnętrznej części systemu świateł na głównym kierunku podejścia nie będzie 
penetrowana przez żadne obiekty w odległości 1350 m od progu i obustronne 
60 m od wydłużonej osi drogi startowej, aby zapewnić najlepszą widzialność 
świateł dla pilota. 

Na terenie lotniska wykonane zostaną również drogi patrolowe.  

System odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

Projektowana droga startowa i łączniki będą dwuspadowe, dlatego planuje się 
odprowadzanie wód opadowych do systemów odwodnienia punktowego 
i liniowego zlokalizowanych wzdłuż drogi startowej i łączników (po obu stronach). 
Przewiduje się oczyszczanie wód opadowych w osadniku i separatorze substancji 
ropopochodnych przed odprowadzeniem ich do odbiornika (potok Olszanicki, 
rzeka Rudawa), budowę zbiorników retencyjnych dla retencjonowania nadmiaru 
wód opadowych z terenu portu lotniczego oraz budowę zbiorników pozwalających 
na przetrzymanie wód roztopowych zanieczyszczonych substancjami do 
odladzania nawierzchni przed odprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej lub 
innego odbiornika. 

Realizacja systemu odwodnienia wymagała będzie wykonania zarówno wykopów 
pod elementy sieci, jak również pod zbiorniki retencyjne.  

System nawigacyjny ILS kat. III wraz z instalacją oświetlenia nawigacyjnego 

Elementem przedsięwzięcia będzie również budowa systemu ILS kat. III, który 
po wdrożeniu powinien znacznie poprawić bezpieczeństwo lądowania samolotów 
w warunkach ograniczonej widoczności i tym samym zwiększyć dostępność Portu 
Lotniczego Kraków-Balice. Obecnie lotnisko jest wyposażone w system ILS kat. I 
i to tylko na głównym kierunku podejścia (kierunek 25), co oznacza możliwość 
precyzyjnego podejścia i lądowania przy wysokości decyzji nie mniejszej niż 60 m 
oraz widzialności nie mniejszej niż 800 m lub zakresie widzialności wzdłuż drogi 
startowej nie mniejszej niż 550 m. Wobec często występujących mgieł powoduje 
to zakłócenia w przeprowadzaniu operacji lotniczych. Wdrożenie systemu ILS 
kat. III umożliwi precyzyjne podejście i lądowanie przy wysokości decyzji 
mniejszej niż 30 m lub braku wysokości decyzji oraz zakresie widzialności drogi 
startowej nie mniejszej niż 175 m.  

Budowa systemu ILS będzie wymagała zlokalizowania zespołów urządzeń, jakimi 
są: 

• nadajnik ścieżki schodzenia (GP – Glide Path); 

• nadajnik kierunku (LOC – Localizer); 

• anteny monitorujące jakość sygnału. 

Wszystkie proponowane i istniejące nadajniki spełniają warunki nałożone przez 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 grudnia 2016 
r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. z 2017 r. Nr 0 Poz. 55). 
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Dodatkowo na obu kierunkach drogi startowej zainstalowane zostaną światła 
podejścia, które stanowią istotny i wymagany element wspierający podejścia 
do lądowania, szczególnie nocą i w warunkach ograniczonej widzialności. Dla 
każdego kierunku operacyjnego zostanie zainstalowany system świateł podejścia 
składający się z rzędu świateł na wydłużonej osi drogi startowej na długości 900 m 
od progu w odstępach około 30 m. Światła będą zainstalowane na słupach 
o łamliwej konstrukcji. 

W ramach oświetlenia nawigacyjnego przewiduje się budowę instalacji zasilającej 
następujące rodzaje świateł: podejścia, strefy przyziemienia, drogi startowej, PAPI 
(system wzrokowego wskaźnika ścieżki podejścia), poprzeczek zatrzymania, 
świateł ochronnych drogi startowej i  pośredniego miejsca oczekiwania.  

Do urządzeń poprowadzone zostaną również drogi technologiczne umożliwiające 
ich obsługę. 

Urządzenia meteorologiczne (AWOS) 

Oprócz oprzyrządowania nawigacyjnego, nowa droga startowa będzie również 
wyposażona w następujące przyrządy w celu generowania istotnych informacji 
meteorologicznych dla potrzeb operacyjnych: 

• widzialnościomierz RVR, 

• wiatromierze wraz ze wskaźnikiem kierunku wiatru, 

• ceilometry. 

Sprzęt RVR będzie zlokalizowany na obu końcach drogi startowej około 380 
metrów od progów w stronę środka DS, i również na wysokości środka drogi 
startowej, w odległości około 120 metrów od jej osi po stronie północnej. 

Wiatromierze wraz ze wskaźnikami kierunku wiatru będą umieszczone w pobliżu 
widzialnościomierzy przy progach. Ceilometry będą zlokalizowane na podejściach 
na każdym kierunku w linii przedłużonej osi drogi startowej. Pozostałe wymagane 
elementy systemu AWOS znajdować się będą w ogródku meteo, który zostanie 
zlokalizowany na terenie lotniska. 

Pas awaryjny 

W ramach inwestycji planuje się również wybudowanie pasa awaryjnego 
o długości 2000 m i szerokości 60 m o nawierzchni trawiastej z utwardzoną 
podbudową. Pas zlokalizowany będzie po północnej stronie nowej drogi startowej.  

Ponadto warunki użytkowania terenu pod niniejszą inwestycje opisane zostały 
w rozdziałach 2.4 oraz 8. Szczegółowe warunki użytkowania przedsięwzięcia 
zostaną przedstawione dla fazy budowy w decyzji zatwierdzającej projekt 
budowlany analizowanego przedsięwzięcia, natomiast dla fazy eksploatacji – 
w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego czy też innych decyzjach 
m.in. związanych z ochroną środowiska, np. pozwoleniu wodnoprawnym, 
pozwoleniu na wytwarzanie odpadów itp. 

Gdyby doszło do sytuacji likwidacji lotniska istotne będzie, jakie będzie planowane 
dalsze użytkowanie tego terenu, a co za tym idzie jaki zakres prac zostanie 
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zatwierdzony. Jeśli będą prowadzone wyburzenia obiektów budowlanych, to 
konieczne będzie przygotowanie zaplecza likwidacyjnego, zorganizowanego 
podobnie jak zaplecze budowy. Przewiduje się, ze byłoby ono umiejscowione na 
powierzchniach utwardzonoych lotniska, w zasięgu działania kanalizacji 
deszczowej, z zapewnionym dojazdem. Na zaplecze socjalne można byłoby 
wydzielić część istniejących budynków lub zamontować zaplecze kontenerowe. 
Podczas likwidacji przedsięwzięcia powstawać będą znaczne ilości odpadów 
z rozbiórki, przy czym należałoby założyć, że odpady gruzu betonowego byłyby 
sukcesywnie odbierane przez odpowiednie podmioty i przekazywane do utylizacji. 
Szczegółowe ustalenia dotyczące warunków użytkowania terenu w fazie likwidacji 
zostaną zawarte w decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. 

 Główne cechy charakterystyczne procesów 
związanych z funkcjonowaniem lotniska  

Funkcjonowanie lotniska związane jest w głównej mierze z operacjami lotniczymi 
oraz procesami obsługi statków powietrznych i pasażerów.  

 Operacje lotnicze  

Na drodze startowej planowanej do realizacji odbywać się będą operacje związane 
bezpośrednio z obsługą przylotów i odlotów:  

• starty – będące początkową fazą lotu, mającą na celu oderwanie statku 
powietrznego od ziemi i rozpoczęcie właściwego lotu oraz  

• lądowania – będące ostatnim etapem lotu, następującym po zniżaniu, mającym 
na celu sprowadzenie statku powietrznego na lotnisko, w ramach lądowania na 
drodze startowej nastąpi przyziemienie statku powietrznego oraz jego dobieg, 
aż do rozpoczęcia kołowania.  

Z kolei na drogach kołowania odbywać się będzie manewrowanie statków 
powietrznych po dobiegu lub przed rozbiegiem. 

Analizę oddziaływania przedsięwzięcia wykonano w horyzoncie czasowym do 
2035 roku. Datę tę przyjęto w związku z faktem, iż był to ostatni rok prognozy 
ruchu lotniczego wykonanej w ramach niniejszej inwestycji. Zgodnie z prognozą 
w okresie do 2035 przewiduje się następujące liczby operacji lotniczych 
w poszczególnych przedziałach czasowych okresu prognozy:  

Tabela 3 Prognoza operacji lotniczych według rodzajów przewoźników 

Kategoria / Rok 2020 2025 2030 2035 

Liczba operacji ogółem  
w tym: 

54 529 64 888 76 353 88 750 

w ruchu pasażerskim 47 743 57 972 69 298 81 547 

w ruchu regularnym 45 539 55 685 66 923 79 100 

w ruchu tradycyjnym 21 101 23 835 26 764 29 867 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 35 
 

Kategoria / Rok 2020 2025 2030 2035 

w ruchu niskokosztowym 24 437 31 849 40 159 49 233 

w ruchu czarterowym 2 205 2 288 2 375 2 447 

w ruchu pozostałym (GA) 1 530 1 586 1 644 1 704 

w ruchu cargo 831 905 986 1074 

w ruchu wojskowym 4 425 4 425 4 425 4 425 

Źródło: opracowanie własne  

Należy jednocześnie podkreślić, iż sama realizacja inwestycji nie spowoduje 
wzrostu operacji lotniczych. Wzrost ten będzie wynikał z ogólnego wzrostu 
zapotrzebowania na usługi lotnicze. 

Utrzymanie drogi startowej 

Istotny jest również proces związany z właściwym utrzymaniem drogi startowej 
wraz z drogami kołowania, polegający na zapewnieniu czystości i szorstkości jej 
nawierzchni oraz usuwaniu skutków wpływu czynników atmosferycznych na tę 
nawierzchnię. Nowa droga startowa wraz z drogami kołowania będą stanowiły 
powierzchnię wymagającą odladzania, odśnieżania i oczyszczania, a co za tym 
idzie będą źródłem powstawania wód opadowych zanieczyszczonych substancjami 
odladzającymi. 

 Obsługa statków powietrznych i pasażerów 

W ramach procesów związanych z funkcjonowaniem lotniska wyróżnić należy 
również procesy związane z obsługą statków powietrznych oraz pasażerów, 
związane pośrednio z funkcjonowaniem drogi startowej. 

 Obsługa statków powietrznych  

W ramach obsługi statków powietrznych wyróżnić należy charakterystyczne 
procesy związane z funkcjonowaniem lotniska: 

• tankowanie statków powietrznych oraz pojazdów obsługi naziemnej lotniska, 

• odladzanie statków powietrznych, 

• obsługa techniczna statków powietrznych,  

• obsługa płytowa statków powietrznych, 

• obsługa kabinowa samolotów, 

• obsługa transportu naziemnego. 

Tankowanie paliw 

Prognozowane ilości tankowanego paliwa lotniczego na lotnisku w Krakowie-
Balicach przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 4 Prognozowane zużycie paliwa lotniczego 

Pozycja 2020 2025 2030 2035 

Prognozowane roczne zużycie 
paliwa [tysiące litrów] 

96 263 114 551 134 790 156 676 

Źródło: opracowanie własne  

Całkowite zużycie paliwa lotniczego na lotnisku Kraków-Balice w 2035 roku 
wynosić będzie ok. 156 mln litrów rocznie. Aktualnie paliwo do statków 
powietrznych dostarcza 8 cystern o pojemności od 18,5 tys. litrów do 60 tys. litrów. 

Odladzanie 

Proces odladzania polega na usunięciu oraz zapobieganiu gromadzenia się szronu, 
śniegu i lodu na powierzchni samolotu. 

Stosowane na lotnisku metody odladzania polegają na usuwaniu oblodzenia przy 
pomocy gorącej wody oraz wodnego roztworu środka odladzającego 
(biodegradowalne roztwory na bazie glikolu polipropylenowego). Środek 
odladzający usuwa śnieg i lód i przylegając do powierzchni samolotu zapobiega 
ponownemu oblodzeniu.  

Obsługa techniczna statków powietrznych 

W ramach obsługi technicznej prowadzone są czynności kontroli podstawowej, 
polegające na oględzinach statków powietrznych, kontroli układów jezdnych oraz 
ogumienia samolotów. W razie stwierdzenia wystąpienia drobnych usterek 
prowadzone są proste czynności naprawcze. 

Ponadto obejmuje ona również odbiór ścieków z samolotu oraz zaopatrzenie 
w wodę pitną i wodę demineralizowaną. 

Obsługa płytowa statków powietrznych 

W ramach obsługi płytowej samolotów prowadzone są czynności polegające m.in. 
na: 

• ustawieniu samolotu na odpowiednim stanowisku postojowym na płycie 
postojowej; 

• blokowaniu samolotu na stanowisku; 

• podstawieniu schodów; 

• dostarczeniu energii elektrycznej z naziemnego źródła zasilania; 

• czyszczeniu zewnętrznych elementów statków powietrznych; 

• ochronie samolotu; 

• wypychaniu samolotu. 

Obsługa kabinowa statków powietrznych 

W ramach obsługi kabinowej samolotów lotnisko świadczy usługi pokładowe, jak:  

• sprzątanie samolotów,  
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• usuwanie odpadów,  

• zaopatrzenie kabinowe samolotów. 

Obsługa bagażu 

Obsługa bagażu obejmuje czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem 
bagażu rejestrowanego oraz ewentualnie z załadunkiem i rozładunkiem części 
bagażu podręcznego pozostawionego na wózkach bagażowych w przypadku braku 
miejsca do zabranie tego bagażu na pokład samolotu. 

Obsługa ładunków 

Obsługa ładunków obejmuje procesy związane z załadunkiem i rozładunkiem 
ładunków oraz załadunkiem i rozładunkiem poczty. 

Obsługa transportu naziemnego 

Obsługa transportu naziemnego obejmuje czynności związane transportem 
naziemnym pasażerów oraz członków załóg pokładowych pomiędzy statkiem 
powietrznym a terminalem. 

 Obsługa pasażerów 

Zasadniczo obsługa pasażerów w porcie lotniczym odbywa się w budynku 
terminala, odgrywającego istotną rolę w przemieszczaniu się i obsłudze pasażerów 
przylatujących, odlatujących oraz tranzytowych. 

Obsługa pasażerów realizowana jest w: 

• stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej lub przy użyciu kiosków 
samoobsługowych; 

• stanowiskach kontroli bezpieczeństwa; 

• stanowiskach odprawy paszportowej (dla pasażerów odlatujących poza Strefę 
Schengen i przylatujących spoza tej strefy); 

• stanowiskach poczekalni odlotowej. 

Poniższa tabela przedstawia prognozę liczby pasażerów, którzy będą obsługiwani 
przez MPL w perspektywie do roku 2035. 

Tabela 5 Prognoza liczby pasażerów MPL Kraków-Balice 

Kategoria / Rok 2020 2025 2030 2035 

Liczba pasażerów ogółem 5 791 883 7 466 266 9 378 127 11 514 747 

w ruchu pasażerskim 5 788 606 7 462 695 9 374 238 11 510 511 

w ruchu niskokosztowym 3 935 993 5 205 500 6 647 877 8 246 352 

w ruchu tradycyjnym 1 661 845 2 053 977 2 509 474 3 032 239 

w ruchu regularnym 5 597 837 7 259 477 9 157 351 11 278 591 
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Kategoria / Rok 2020 2025 2030 2035 

w ruchu czarterowym 190 769 203 217 216 887 231 920 

w ruchu pozostałym (GA) 3 277 3 571 3 889 4 236 

Źródło: opracowanie własne 

Należy podkreślić, iż prognozowany wzrost liczby pasażerów jest wynikiem 
ogólnego trendu i wzrostu na świecie zapotrzebowania na usługi lotnicze, a nie 
samym faktem budowy nowej drogi startowej. 

 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, 
wynikające z funkcjonowania planowanego 
przedsięwzięcia  

Nowa droga startowa, będąca przedmiotem niniejszego Raportu, powodować 
będzie powstawanie zanieczyszczeń w postaci emisji do środowiska oraz 
generowania odpadów, a więc rodzaje oddziaływań zbliżone do oddziaływań 
obecnej drogi startowej. Przewiduje się powstawanie emisji hałasu, zanieczyszczeń 
do atmosfery oraz wód opadowych i roztopowych. Emisje te powstawać będą na 
etapie budowy (realizacji zamierzenia), eksploatacji oraz potencjalnej likwidacji 
przedsięwzięcia. 

 Emisja zanieczyszczeń do powietrza  

 Etap realizacji  

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią emisje do powietrza związane 
z wydzielaniem spalin z samochodów ciężarowych oraz urządzeń i maszyn 
budowlanych (koparki, spycharki itp.), a  także w czasie silnych wiatrów możliwe 
jest pylenie z odkrytych powierzchni gruntów. Emisje zanieczyszczeń będą 
występowały w okresie wykonywania prac ziemnych, budowlanych oraz 
montażowych. 

Głównym elementem związanym z zanieczyszczeniem powietrza będzie emisja 
spalin powstająca podczas pracy urządzeń napędzanych silnikami 
wysokoprężnymi, urządzeń oraz maszyn budowlanych, np. spycharek, koparek, 
ładowarek kołowych i samochodów ciężarowych w rejonie terenu budowy, 
wykorzystywanych do przemieszczania lub wywozu ziemi z niwelacji i wykopów, 
jak również pojazdów transportujących materiały budowlane na teren lotniska. 
Emisja spalin powstających w trakcie wykonywania tego typu prac stanowi typową 
emisję niezorganizowaną i zmienia się wraz z przemieszczaniem się 
poszczególnych urządzeń mechanicznych po terenie budowy.  

Prace niwelacyjne związane z budową drogi startowej i  infrastruktury 
towarzyszącej będą powodować przekształcenie powierzchniowej warstwy terenu. 
Pozbawione pokrywy roślinnej odkryte powierzchnie przy silnych wiatrach 
i suchym stanie gruntu mogą być źródłem niezorganizowanej emisji cząstek gleby 
do powietrza. W takim przypadku większe ziarna gleby mogą przemieszczać się 
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w kilkucentymetrowej warstwie powietrza nad powierzchnią w tzw. procesie 
saltacji, a mniejsze cząstki mogą w procesie dyfuzji rozprzestrzeniać się 
w przyziemnej warstwie powietrza na większej wysokości.  

Emisje w fazie budowy mają charakter krótkookresowy oraz lokalny i ustaną wraz 
z zakończeniem prac budowlanych. 

 Etap eksploatacji  

Na etapie eksploatacji emisje zanieczyszczeń do powietrza powstawać będą z: 

• silników samolotów; 

• źródeł naziemnych, takich jak pojazdy, urządzenia, kotłownia, generatory prądu. 

Wielkość emisji została oszacowana podczas szczegółowych analiz, których 
wyniki przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania. 

Analizując wpływ przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego 
stwierdzono, że eksploatacja nowej drogi startowej skutkować będzie emisjami 
substancji zanieczyszczających do powietrza większymi niż występujące w tle 
środowiska w roku 2016, które to tło uwzględnia już istnienie portu lotniczego. 

Obliczono następujące wielkości emisji łącznych dla analizowanych źródeł emisji 
oraz dla poszczególnych substancji zanieczyszczających: 

Tabela 6 Zestawienie emisji rocznych dla roku 2035 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna 

[Mg] 

Pył ogółem:  

  w tym pył do 2,5 µm 

1,483 

1,393 

Dwutlenek siarki 8,98 

Tlenki azotu jako NO2 149,5 

Tlenek węgla 86,5 

Amoniak 0,01061 

Benzen 0,00837 

Ołów 0,001357 

Węglowodory aromatyczne 9,45 

Węglowodory alifatyczne 0,445 

Źródło: obliczenia programu OPERAT FB 
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Tabela 7 Zestawienie maksymalnych emisji godzinowych dla roku 2035 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja maksymalna 

[kg/h] 

Pył ogółem:  

  w tym pył do 2,5 µm 

0,2073 

0,197 

Dwutlenek siarki 1,431 

Tlenki azotu jako NO2 23,82 

Tlenek węgla 13,74 

Amoniak 0,001212 

Benzen 0,000956 

Ołów 0,00015 

Węglowodory aromatyczne 1,47 

Węglowodory alifatyczne 0,0508 

Źródło: obliczenia programu OPERAT FB 

Analiza obliczeń i modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych do powietrza atmosferycznego wskazuje, iż najistotniejszym 
emitowanym zanieczyszczeniem będą tlenki azotu. Tlenki azotu (wyrażone jako 
ditlenek azotu) stanowią jedyną substancję zanieczyszczającą, której stężenia mogą 
w roku 2035 okresowo przekraczać wartości dopuszczalne. Przekroczenia stężeń 
tej substancji w powietrzu występować będą jedynie w granicach lotniska. 
Podkreślić należy, że w rejonie portu lotniczego występują znaczne kumulacje 
oddziaływań na stan powietrza atmosferycznego, wynikające z sąsiedztwa 
autostrady A4, w tym uczęszczanego punktu poboru opłat Balice, zlokalizowanego 
w sąsiedztwie portu lotniczego. Sąsiedztwo autostrady w istotny sposób wpływa na 
kształtowanie poziomu zanieczyszczeń w tle środowiska. Ponadto w sezonie 
grzewczym istotną rolę w kształtowaniu stanu atmosfery odgrywają lokalne 
kotłownie domowe użytkowane przez większość gospodarstw domowych 
w okolicach portu lotniczego. 

 Etap likwidacji  

W przewidywalnym terminie nie jest planowana likwidacja drogi startowej 
stanowiącej przedmiot niniejszego Raportu. Można natomiast spodziewać się, 
iż w przypadku likwidacji inwestycji rodzaje oddziaływań w zakresie emisji 
zanieczyszczeń powietrza na tym etapie będą zbliżone do rodzajów oddziaływań 
na powietrze atmosferyczne w fazie budowy. Wielkość emisji będzie znikoma, 
a oddziaływania będą krótkotrwałe i ustąpią wraz z zakończeniem prac 
remontowych. 

 Emisje ścieków oraz wód opadowych i roztopowych  

 Etap realizacji  

Emisje powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia mają charakter czasowy. 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 41 
 

Wody opadowe i roztopowe 

W trakcie realizacji nowej drogi startowej powstawać będą wody opadowe 
i roztopowe (np. na terenie zaplecza budowy) oraz wody z odwodnienia wykopów. 
Wody opadowe z zaplecza budowy oraz wody z odwodnienia wykopów będą 
odprowadzane do odbiorników jedynie po oczyszczeniu w odstojnikach 
z zawiesiny oraz w separatorach substancji ropopochodnych. Z uwagi na charakter 
wykopów (do głębokości około 3-5 m p.p.t.) i głębokość zwierciadła wody na 
terenie przedsięwzięcia (do głębokości około 6-10 m p.p.t.), nie przewiduje się 
powstania leja depresyjnego wychodzącego poza teren przedsięwzięcia.  

Przed odprowadzeniem do odbiorników (cieków, kanalizacji lub gruntu) wody 
opadowe zostaną oczyszczone do standardów określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z późn. zm., lub innych 
aktualnych rozporządzeniach określających jakość wód opadowych przed 
odprowadzeniem do odbiornika, tak aby zawartość poszczególnych substancji 
w odprowadzanych ściekach nie przekraczała dopuszczalnych wartości 
wskaźników. Możliwe jest również odprowadzenie wód opadowych do istniejącej 
kanalizacji opadowej. 

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód z odwodnienia wykopów 
do istniejącej kanalizacji opadowej lub cieku powinno być wcześniej uzgodnione 
z zarządcą tych obiektów.  

Alternatywnie, oczyszczone wody opadowe mogą być odprowadzane bezpośrednio 
do cieku lub gruntu. Oprowadzanie wód z wykopów budowlanych wymaga 
zgłoszenia wodnoprawnego, w oparciu o które udzielana jest zgoda wodnoprawna. 
Zaleca się jej uzyskanie na etapie pozwolenia na budowę, dzięki czemu po 
uzyskaniu pozwolenia możliwe jest szybsze przystąpienie do prac budowalnych. 

Należy także pamiętać, że środowisko wodno-gruntowe może być narażone 
podczas budowy na oddziaływanie będące wynikiem awarii lub niewłaściwej 
eksploatacji środków transportu i maszyn budowlanych. Właściwa organizacja 
placu budowy, odpowiednia eksploatacja sprzętu oraz opracowanie i stosowanie 
procedur dla sytuacji awaryjnych zminimalizują ryzyko wystąpienia sytuacji 
zagrażających środowisku. Szczegóły rozwiązań mających na celu ochronę 
środowiska wodno-gruntowego przedstawiono w rozdziale 11.1 niniejszego 
Raportu.  

Ścieki bytowo-gospodarcze 

Podczas etapu budowy nowej drogi startowej generowane będą ścieki bytowo-
gospodarcze, Ścieki te zostaną odpowiednio zagospodarowane tzn. gromadzone 
w przenośnych toaletach lub szczelnych zbiornikach, a następnie odbierane przez 
uprawnioną do tego firmę lub odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej 
MPL, po uzyskaniu zgody właściciela instalacji. 
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 Etap eksploatacji  

Wody opadowe i roztopowe 

Projektowana droga startowa związana będzie z emisjami wód opadowych 
i roztopowych zawierających zawiesiny, substancje ropopochodne oraz roztwory 
substancji chemicznych używanych do odladzania drogi startowej i dróg 
kołowania. 

Odpływ wód opadowych z istniejącej zlewni lotniska oszacowano na około 4,80 
m3/s (dla zlewni określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, dla 50% 
prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu, dla 15 minut trwania deszczu). Budowa 
nowej drogi startowej zmieni obecny sposób zagospodarowania terenu, 
zwiększając ilość powierzchni utwardzonych. Spowoduje to wzrost ilości wód 
opadowych wymagających odprowadzenia ze zlewni lotniska na etapie eksploatacji 
inwestycji do wartości około 5,63 m3/s. Przedsięwzięcie spowoduje, że konieczne 
będzie zagospodarowanie/tymczasowe retencjonowanie dodatkowej objętości wód 
opadowych. Przewiduje się zatem, że minimalna objętość wód opadowych 
zbieranych z projektowanych powierzchni wymagająca retencji wyniesie około 
1100 m3 (dla 20% prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu). 

Wody opadowe z nowej drogi startowej i dróg kołowania zanieczyszczone będą 
ładunkiem zawiesiny ogólnej oraz roztworów i substancji powierzchniowo 
czynnych. Należą do nich głównie: związki organiczne (węglowodory alifatyczne, 
aromatyczne i naftenowe), związki nieorganiczne metali ciężkich i chloru, związki 
biogenne azotu, fosforu i węgla.  

W czasie eksploatacji nowej drogi startowej i drogi kołowania, w okresie od jesieni 
do wiosny, gdy na terenie lotniska prowadzone jest odladzanie nawierzchni, wody 
opadowe będą mieszać się z substancjami powszechnie stosowanymi do odladzania 
nawierzchni lotnisk (biodegradowalne mieszaniny na bazie mrówczanu sodu lub 
potasu). Bazując na danych z lat poprzednich, szacuje się, że dodatkowe zużycie 
płynów do odladzania nawierzchni nowej drogi startowej wraz z drogami 
kołowania wyniesie w wariancie północnym około 63 m3/rok a w wariancie 
centralnym 70 m3/rok.  

Należy podkreślić, że stężenia i ładunki zanieczyszczeń w wodach opadowych mają 
charakter wybitnie niestacjonarny. Ich wartość znacznie się zmienia, 
w szczególności w zależności od warunków pogodowych, ilości używanych 
substancji odladzających i natężenia deszczu oraz organizacji pracy i wyposażenia 
technicznego. 

Przed odprowadzeniem do odbiornika wody opadowe będą oczyszczane 
i retencjonowane, w istniejących i projektowanych urządzeniach zainstalowanych 
na sieci kanalizacji opadowej (zbiorniki, osadniki, separatory substancji 
ropopochodnych), aby spełnić wymagania prawne dotyczące ścieków 
wprowadzanych do wód oraz określone w pozwoleniu wodnoprawnym. 

MPL Kraków-Balice posiada zgodę na odprowadzenie wód opadowych do potoku 
Olszanickiego wydaną decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 27 
kwietnia 2017 r. (znak sprawy: SR-IV.7322.1.294.2016.JP) w sprawie udzielenia 
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Olszanickiego (jego 
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zarurowanej części) oczyszczonych wód deszczowych pochodzących 
z odwodnienia powierzchni szczelnych oraz terenów zielonych zlokalizowanych w 
granicach lotniska Kraków-Balice wylotami kanalizacji deszczowej: D43a, D43b, 
D45, D47, WSt10, W4bis i W5. Pozwolenie obowiązujące do 26 kwietnia 2027 r. 
zezwala na odprowadzenie wód opadowych w takiej ilości, aby przepływ wody 
w potoku Olszanickim nie przekroczył 2,59 m3/s. 

W maju 2012 roku Marszalek Województwa Małopolskiego udzielił MPL Kraków-
Balice pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód 
opadowych w wysokości 3 m3/s do rzeki Rudawy oraz na wykonanie urządzeń 
wodnych związanych z budową kolektorów zrzutowych, obiektów towarzyszących 
oraz wylotu do rzeki Rudawy w km 6+412. Zgodnie z ww. decyzją odprowadzenie 
oczyszczonych wód opadowych bezpośrednio do Rudawy nie narusza ustaleń 
„Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły” oraz nie powoduje 
zagrożenia ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Co więcej, przerzucenie 
nadmiaru wód opadowych poza zlewnie potoku Olszanickiego, zmniejszy 
zagrożenie powodziowe tego cieku.  

W związku z powyższym należy stwierdzić, że istnieje techniczna możliwość 
odprowadzenia oczyszczonych wód opadowych w ilości 3 m3/s z terenów lotniska 
bezpośrednio do rzeki Rudawy, po uprzednim wykonaniu infrastruktury 
technicznej (pompowni, rurociągów i wylotu). Inwestycja ta jest obecnie 
realizowana przez MPL Kraków-Balice. Po jej zakończeniu, łączna wartość 
maksymalna przepływu „dyspozycyjnego” (tzn. możliwego do odprowadzenia 
bezpośrednio do odbiorników: potoku Olszanickiego i Rudawy) wyniesie 
5,59 m3/s.  

Ścieki bytowo-gospodarcze 

Ponadto na obszarze lotniska generowane są i będą ścieki powstające w wyniku 
prowadzonej przez MPL Kraków-Balice działalności polegającej na obsłudze 
pasażerów lotniczych i związane z funkcjonowaniem istniejącej już części portu 
lotniczego. Na etapie eksploatacji tej części portu ilość powstających ścieków 
bytowo-gospodarczych będzie uzależniona od ilości pasażerów obsługiwanych 
przez MPL Kraków-Balice i będzie proporcjonalna do ilości zużytej wody.  

Na tej podstawie określono prognozowaną ilość odprowadzanych ścieków bytowo-
gospodarczych, która w 2035 r. wyniesie ok. 172 tys. m3, włączając w to ścieki 
odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej z terenów Jednostki wojskowej. 

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do istniejącego systemu kanalizacji 
sanitarnej MPL Kraków-Balice, skąd są pompowane do oczyszczalni ścieków 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (PUK) w Zabierzowie. MPL Kraków-Balice 
przygotowuje inwestycję umożliwiającą odprowadzenie w przyszłości ścieków 
sanitarnych do systemu kanalizacji sanitarnej należącego do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. 

Należy również wspomnieć, iż statki powietrzne będą także produkować ścieki 
bytowo-gospodarcze związane z użyciem toalet na pokładzie, które to ścieki są 
następnie odbierane ze statków po wylądowaniu. Wobec tego, że powstawanie 
ścieków nie jest związane z funkcjonowaniem analizowanego przedsięwzięcia, 
a odbiór ścieków jest realizowany przez firmę zewnętrzną w porozumieniu 
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z liniami lotniczymi i nie będą one odprowadzane do systemu kanalizacji lotniska, 
to nie uwzględnia się tego w bilansie emisji ścieków niniejszej inwestycji.  

 Etap likwidacji  

W przewidywalnym terminie nie jest oczekiwana likwidacja drogi startowej 
stanowiącej przedmiot niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko. Można 
natomiast spodziewać, iż w przypadku likwidacji rodzaje oddziaływań w zakresie 
emisji ścieków oraz wód opadowych i roztopowych na tym etapie będą zbliżone do 
rodzajów oddziaływań w fazie budowy. Wielkość emisji będzie znikoma, 
a oddziaływania będą krótkotrwałe i ustąpią wraz z zakończeniem prac 
remontowych. 

 Gospodarka odpadami 

Gospodarowanie odpadami powstającymi podczas działań związanych z budową, 
eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia będzie prowadzone w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

• Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE 
z 22 listopada 2008 r. nr L312/3), 

• Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., 
poz. 1987 z późniejszymi zmianami). 

Zgodnie z przywołanymi przepisami, należy stosować następującą hierarchię 
sposobów postepowania z odpadami: 

• zapobieganie powstawaniu odpadów; 

• przygotowanie do ponownego użycia; 

• recykling; 

• inne procesy odzysku; 

• unieszkodliwianie. 

Każdy podmiot podejmujący działania powodujące lub mogące powodować 
powstanie odpadów w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją 
przedsięwzięcia, powinien te działania planować, projektować i prowadzić przy 
użyciu takich sposobów, surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności 
zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość oraz negatywne 
oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. Odpady, których 
powstaniu nie uda się zapobiec, w pierwszej kolejności poddane zostaną 
odzyskowi. Odzysk ten polegać będzie na przygotowaniu odpadów do ponownego 
użycia, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest 
uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym 
procesom odzysku. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe 
z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych, będą poddane unieszkodliwianiu. Odpady winny być 
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poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu jedynie w instalacjach spełniających 
wymagania najlepszej dostępnej technologii. 

Odpady powstające w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 
zbierane będą w sposób selektywny z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), a do 
unieszkodliwienia przekazane będą tylko te rodzaje odpadów, z których uprzednio 
zostaną wysegregowane odpady nadające się do odzysku. Odpady będą 
przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie 
odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Wszystkie odpady powstające 
w czasie budowy będą ewidencjonowane przez wytwarzającego i odbiorcę, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Każdy wytwórca odpadów powstających w związku 
z istnieniem przedsięwzięcia na każdym jego etapie, zobowiązany będzie do 
posiadania stosownego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 

Zbierane odpady będą na bieżąco ewidencjonowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w treści art. 66 i kolejnych Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach 
oraz zgodnie z katalogiem odpadów, przy zastosowaniu dokumentów zgodnych 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1973). 

Rozpatrując zagadnienia związane z gospodarką odpadami przeanalizowano 
poszczególne źródła powstawania odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawnymi oraz zasadami dobrej praktyki, przyjmując klasyfikację 
zgodną z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923), dzieląc odpady powstające 
w poszczególnych etapach funkcjonowania przedsięwzięcia w zależności od źródła 
ich powstawania. 

Odpady zaliczone do odpadów niebezpiecznych powinny być magazynowane 
w bezpieczny dla środowiska sposób, w szczelnych zamkniętych pojemnikach, 
w wydzielonym i oznakowanym miejscu. Pojemniki powinny być umieszczone 
w zamykanych pomieszczeniach, aby uniknąć ich ekspozycji na oddziaływanie 
czynników atmosferycznych i uniemożliwić dostęp osób postronnych. Następnie 
odpady te będą przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznej 
firmie, posiadającej zezwolenie na wykonywanie tych prac.  

Rodzaje i ilości odpadów powstających w ramach przedsięwzięcia będą różne 
w zależności od etapu inwestycji.  

Największe ilości odpadów będą powstawać na etapie realizacji przedsięwzięcia, 
w szczególności odpady z grupy 17, która obejmuje odpady z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, włączając glebę 
i ziemię, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 
r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz.1923). Na terenie budowy 
powstawać będą także odpady komunalne (grupa 20 – z wyłączeniem jednak 
odpadów niebezpiecznych) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15), które będą 
zbierane w sposób selektywny, zgodnie z wymogiem określonym przepisem art. 23 
ust. 1 ustawy. Ponadto w fazie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą znaczne 
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ilości odpadów związanych z eksploatacją sprzętu budowlanego oraz 
funkcjonowaniem zaplecza budowy czy wytwarzaniem innych odpadów.  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia najwięcej odpadów będzie powstawać 
z grupy 15, obejmującej odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 
materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach. Związane to 
będzie ze specyfiką funkcjonowania portu lotniczego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie 
odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015, poz. 796), 
odpady z grupy 17 o kodzie 17 01 01, 17 05 04 mogą zostać wykorzystane 
w procesie odzysku R5 do utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz 
ma tytuł prawny lub też budowy, przebudowy i remontów wałów, nasypów 
drogowych, podbudowy dróg i innych obiektów budowlanych. Natomiast odpady 
z grupy 15 mogą zostać wykorzystane między innymi w procesie odzysku R11 np. 
do wykonywania drobnych napraw i konserwacji lub wymienione – w ramach 
procesu R12 – w celu poddania operacji odzysku przez inne podmioty. Przewiduje 
się, że procesami odzysku będą się zajmować odpowiednie podmioty, którym 
Inwestor przekaże odpady, stąd w przypadku R12 nie jest możliwe obecnie 
sprecyzowanie tych procesów.  

Działania na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia 
prowadzone będą w sposób zapewniający minimalizację oddziaływań na 
środowisko związanych z wytwarzaniem odpadów. Oddziaływania na środowisko 
związane z powstawaniem odpadów w trakcie realizacji oraz likwidacji 
przedsięwzięcia będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu robót 
budowlanych. Natomiast oddziaływania związane z powstawaniem odpadów na 
etapie eksploatacji nie będą oddziaływać na obszar wykraczający poza teren 
Lotniska. 

Wszelkie rodzaje odpadów powstających w związku z budową, eksploatacją oraz 
likwidacją zamierzenia przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszej części 
niniejszego rozdziału. Rodzaje odpadów przedstawiono w układzie zgodnym 
z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), w zależności od źródła 
ich powstawania. Zgodnie z tym rozporządzeniem odpady niebezpieczne 
oznaczono poprzez oznakowanie ich indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” 
przy kodzie rodzaju odpadów. 

 Etap realizacji  

Rodzaje powstających odpadów i źródła ich powstawania 

Dla etapu realizacji przeanalizowano rodzaje odpadów, jakie mogą powstawać 
podczas budowy nowej drogi startowej. Odpady będą powstawać w czasie 
prowadzenia następujących prac: 

• robót przygotowawczych w zakresie infrastruktury drogowej, zaplecza i placu 
budowy, powiązane m.in. z ewentualną wycinką drzew i krzewów oraz 
obiektami tymczasowymi; 

• robót ziemnych; 
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• usuwania lub modernizacji istniejącej infrastruktury w przypadku takiej 
konieczności; 

• budowy nowych obiektów (drogi startowej, dróg kołowania) lotniska wraz 
z instalacjami i sieciami; 

• napraw, konserwacji i bieżącej obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń. 

Większość z przewidywanych do wytworzenia odpadów będą stanowiły odpady 
z grupy 17 – pozostałości z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 

Znaczną część odpadów generowanych na etapie budowy stanowić będą masy 
ziemne, konieczne do usunięcia z obszaru objętego przedsięwzięciem, celem 
realizacji nowych obiektów budowlanych. Należy zaznaczyć, że zgodnie 
z brzmieniem art. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późniejszymi zmianami) niezanieczyszczona 
gleba i ziemia, w tym kamienie, nie będą klasyfikowane jako odpad, pod 
warunkiem, że zostaną wykorzystane do robót budowlanych w stanie naturalnym 
na terenie, na którym zostały one wydobyte (na tej samej budowie) np. do niwelacji 
terenu, formowania skarp. Zakłada się bowiem, że w trakcie realizacji planowanego 
przedsięwzięcia masy ziemne z wykopów będą na bieżąco wykorzystywane 
w rejonie budowy do wyrównywania lokalnych nierówności terenowych, 
w związku z czym nie będą miały do nich zastosowania przepisy dotyczące 
gospodarki odpadami. Ewentualne nadmiarowe ilości mas ziemnych przekazane 
zostaną do odzysku. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych zostaną pobrane zostaną próbki gruntu do 
badań i przeprowadzone zostaną badania w laboratorium (lub laboratoriach) 
akredytowanym. Metodyki referencyjne określania schematu lokalizacji punktów 
pobierania próbek oraz rodzajów, głębokości i sposobu pobierania próbek do 
badań, a także ich transportu i przechowywania, ustalone zostaną zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1395). W przypadku, kiedy pozyskane masy ziemne będą 
miały odpowiednie parametry, zostaną użyte bezpośrednio do zagospodarowania. 
W przypadku, jeśli z technologicznego punktu widzenia będzie to niemożliwe do 
natychmiastowego wykonania – masy te skierowane zostaną do wyznaczonego 
magazynu.  

Masy ziemne, które w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych uznane 
zostaną za zanieczyszczone, zgodnie z listą substancji powodujących ryzyko 
szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi oraz dopuszczalne zawartości 
tych substancji, zawartą w załączniku na 1 do przywołanego Rozporządzenia, będą 
albo na bieżąco wywożone do remediacji lub unieszkodliwienia albo skierowane 
do wydzielonego magazynu zanieczyszczonych mas ziemnych.   

Remediacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na ich przywróceniu do stanu 
wymaganego standardami jakości, które określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395). W zależności od 
rodzaju i stopnia zanieczyszczenia stosuje się różne metody, zarówno na miejscu 
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(in situ), jak i w zakładach oczyszczania gleb (ex situ). W przypadku 
zanieczyszczonej gleby z terenu inwestycji, powinna ona być poddana rekultywacji 
poza miejscem inwestycji, a następnie może być wykorzystania do obsypek, np. 
przy rekultywacji składowisk odpadów. W stosunku do gleby i ziemi 
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi możliwe jest zastosowanie 
dostępnych metod odzysku poza instalacjami. 

W tym przypadku odpady te będą poddane procesom odzysku R5. W przypadku 
braku celowości przeprowadzenia remediacji odpady te, również zgodnie 
z zachowaniem hierarchii sposobów gospodarowania odpadami oraz zasady 
bliskości skierowane zostaną do unieszkodliwienia w procesie D5 (składowanie na 
składowiskach w sposób odizolowany). 

Miejsca magazynowania mas ziemnych wymagać będą zastosowania 
zabezpieczeń, zarówno organizacyjnych, jak i technicznych oraz technologicznych.  

W zakresie zabezpieczeń organizacyjnych opracowany zostanie projekt organizacji 
prac ziemnych oraz magazynowania urobku, określający właściwą technologię 
prowadzenia tych robót, w tym sposób magazynowania urobku z uwzględnieniem 
zagadnień ochrony środowiska przed negatywnym wpływem gospodarowania 
odpadami. Zagadnienia ochrony środowiska przed wpływem oddziaływań 
wynikających z gospodarowania odpadami, w szczególności odpadami z budów 
i rozbiórek, uwzględnione będą również w projekcie technologii i organizacji robót 
budowlanych dla przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot niniejszego Raportu o 
oddziaływaniu na środowisko. Projekt ten uwzględniał będzie w szczególności 
kwestie związane z gospodarowaniem odpadami z budów i rozbiórek w rejonie wód 
powierzchniowych, w tym zagadnienia związane z ochroną wód 
powierzchniowych przed emisjami wynikającymi z gospodarki odpadami. 
Zabezpieczenia techniczno-technologiczne wykonane będą w postaci realizacji 
magazynu mas ziemnych podzielonego na dwie sekcje – do magazynowania mas 
ziemnych niezanieczyszczonych oraz zanieczyszczonych. Sekcja służąca do 
magazynowania zanieczyszczonych mas ziemnych wyposażona będzie w podstawę 
uszczelnioną materiałami geosyntetycznymi, co uniemożliwi mieszanie 
zanieczyszczonych mas ziemnych z gruntami w podłożu magazynu oraz odetnie 
możliwość migracji odcieków z tych mas do środowiska gruntowo-wodnego. 
Ponadto w okresach występowania wysokich temperatur i braku opadów – 
magazynowane masy ziemne będą zwilżane celem ograniczenia emisji pyłów do 
środowiska. Proces załadunku mas ziemnych na środki transportu odbywać się 
będzie z użyciem zasobów technicznych uniemożliwiających pylenie oraz emisję 
substancji zanieczyszczających do środowiska. 

Proces budowy będzie również związany z generowaniem pewnej ilości odpadów 
z grupy komunalnych (grupa 20) oraz odpadów opakowaniowych 
wykorzystywanych do pakowania materiałów budowlanych na czas transportu, jak 
też komunalnych odpadów opakowaniowych (podgrupa 15 01). Ponadto 
w odpadach wyróżnić będzie można elementy wyposażenia, ubrania ochronne, 
czyściwo, itp. (z podgrupy 15 02). 

W przypadku odpadów powstających na skutek napraw oraz konserwacji maszyn 
i pojazdów budowlanych, nie przewiduje się magazynowania ich na terenie 
zaplecza budowy. Powinny one być wywożone przez firmę serwisującą lub inny 
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uprawniony podmiot niezwłocznie po zakończeniu naprawy. W przypadku, jeśli 
napraw i konserwacji maszyn budowlanych dokonywać będzie firma serwisująca 
sprzęt – będzie ona jednocześnie wytwórcą odpadów powstających w związku 
z serwisowaniem tych maszyn.  

Właściwa organizacja robót budowlanych, przygotowanie odpowiedniego zaplecza 
budowy oraz racjonalna gospodarka materiałowa przyczynią się do 
zminimalizowania ilości odpadów w postaci gruzu, drewna, tworzyw sztucznych, 
stali, kabli, itp. wykorzystywanych przy budowie nowej drogi startowej. Zaplecze 
budowy będzie wyposażone w urządzenia sanitarne dla pracowników oraz 
w miejsca magazynowania odpadów, umożliwiające ich selektywne zbieranie oraz 
przygotowanie do ponownego użycia lub odzysku. 

Zgodnie z art. 3 pkt. 32 ustawy o odpadach, o ile zawarta między stronami umowa 
nie stanowi inaczej, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług 
m.in. w zakresie budowy, rozbiórki czy remontu obiektów, jest podmiot, który 
świadczy usługę, w przełożeniu na terminologię umowy o wykonanie robót 
budowlanych – wykonawca tych robót. Obowiązek właściwego gospodarowania 
odpadami powstającymi w trakcie robót budowlanych wynika również z przepisu 
art. 18 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.), 
stanowiąc element składowy organizacji budowy. Akt wykonawczy tej ustawy – 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) wskazuje, że 
plan BIOZ winien zawierać m.in. określenie sposobu przechowywania 
i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy. Dokumentami potwierdzającymi realizację 
tego obowiązku jest dokumentacja gospodarki odpadami, szczególnie karty 
ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. 

Przewidywane rodzaje i ilości odpadów powstających na etapie realizacji 
przedsięwzięcia zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 8 Przewidywane rodzaje i ilości odpadów powstających podczas realizacji 
przedsięwzięcia 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Przewidywana ilość 
[Mg] 

Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 
12, 19) (13) 

Odpadowe oleje hydrauliczne (13 01) 

1. Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające 
związków chlorowcoorganicznych 

13 01 10* Zależna od ilości  
i rodzaju oraz stanu 
technicznego, maszyn 
budowlanych 

Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02) 

2. Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i 
smarowe niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 02 05* Zależna od ilości  
i rodzaju oraz stanu 
technicznego, maszyn 
budowlanych 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Przewidywana ilość 
[Mg] 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nieujęte w innych grupach (15) 

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) (15 01) 

3. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 25,0 

4. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 15,0 

5. Opakowanie z drewna 15 01 03   3,0 

6. Opakowania z metali 15 01 04   3,0 

7. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 10,0 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (15 02) 

8. Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny 
do wycierania (np. szmatki, ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02* 0,6 

9. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 

15 02 03 2,0 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) (17) 

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, 
cegły, płyty, ceramika) (17 01) 

10. Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

17 01 01 500,0 

11. Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81 200,0 

12. Inne niewymienione odpady 17 01 82   50,0 

Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe (17 03) 

13. Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione 
w 17 03 01 

17 03 02 5,0 

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali (17 04) 

14. Żelazo i stal 17 04 05 5,0 

15. Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 0,5 

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek 
z pogłębiania) (17 05) 

16. Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające 
substancje niebezpieczne (np. PCB) 

17 05 03* 10 000,0 

17. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 

17 05 04 50 000,0 

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (17 09) 

18. Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 5,0 

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (20) 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Przewidywana ilość 
[Mg] 

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (20 01) 

19. Papier i tektura 20 01 01 0,5 

20. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 0,5 

21. Inne niewymienione frakcje zbierane 
selektywnie 

20 01 99 0,5 

Inne odpady komunalne (20 03) 

22. Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 5,0 

23. Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 2,0 

Źródło: opracowanie własne 

Należy podkreślić, że są to wartości szacunkowe, a ostateczne ilości 
poszczególnych rodzajów odpadów generowanych w fazie budowy zależeć będą 
od sposobu organizacji i kolejności prowadzenia poszczególnych etapów robót 
budowlanych, liczebności ekip budowlanych i sprzętu budowlanego oraz 
organizacji zaplecza budowy. 

Sposób gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów 

Sposoby gospodarowania odpadami zależeć będą od ostatecznych zapisów umowy 
na realizację przedsięwzięcia pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Zakładając, że 
umowa nie będzie określać tego zakresu, w trybie art. 3 pkt. 32 ustawy o odpadach, 
wytwórcą odpadów powstających na etapie budowy będzie wykonawca tych robót. 

Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga 
uzyskania zezwolenia w trybie i na podstawie przepisów Ustawy o odpadach. 
Dodatkowo działalność polegająca na transporcie odpadów niebezpiecznych winna 
być zgodna z europejską umową dotyczącą międzynarodowego przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR). 

Tabela 9 Sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów 

Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Sposób i miejsce 
zbierania 

Sposób 
zagospodarowania 

Proces odzysku / 
unieszkodliwiania 

1. Mineralne oleje 
hydrauliczne 
niezawierające 
związków 
chlorowcoorg. 

13 01 10* Magazynowane 
selektywnie 
w pojemnikach w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy, z 
zabezpieczeniem 
przed ewentualnym 
wyciekiem (magazyn 
odpadów 
niebezpiecznych 
wyposażony w beczki 
lub pojemniki do 
selektywnego 
gromadzenia 
mineralnych olejów 
hydraulicznych, 

Przekazanie do 
odzysku lub 
unieszkodliwienia 
innemu podmiotowi 

R9 / R13 / D10 / 
D15 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Sposób i miejsce 
zbierania 

Sposób 
zagospodarowania 

Proces odzysku / 
unieszkodliwiania 

ustawione na misach 
wychwytujących 
ewentualne wycieki) 

2. Mineralne oleje 
silnikowe, 
przekładniowe i 
smarowe 
niezawierające 
związków 
chlorowcoorg. 

13 02 05* Magazynowane 
selektywnie 
w pojemnikach w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy, z 
zabezpieczeniem 
przed ewentualnym 
wyciekiem (magazyn 
odpadów 
niebezpiecznych 
wyposażony w beczki 
lub pojemniki do 
selektywnego 
gromadzenia 
mineralnych olejów 
silnikowych, 
ustawione na misach 
wychwytujących 
ewentualne wycieki) 

Przekazanie do 
odzysku lub 
unieszkodliwienia 
innemu podmiotowi 

R9 / R13 / D10 / 
D15 

3. Opakowania z 
papieru i tektury 

15 01 01 Magazynowane 
selektywnie 
w pojemnikach lub 
kontenerach w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy, 
miejsce utwardzone z 
zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających odpady 

Przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R1 / R3 / R13 

4. Opakowania z 
tworzyw 
sztucznych 

15 01 02 Magazynowane 
selektywnie 
w pojemnikach lub 
kontenerach w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy, 
miejsce utwardzone z 
zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających odpady 

Przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R5 / R13 / R1 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Sposób i miejsce 
zbierania 

Sposób 
zagospodarowania 

Proces odzysku / 
unieszkodliwiania 

5. Opakowania z 
drewna 

15 01 03 Magazynowane 
selektywnie 
w pojemnikach lub 
kontenerach w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy, 
miejsce utwardzone  
z zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających odpady 

Przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R1 / R3 / R13 

6. Opakowania z 
metali 

15 01 04 Magazynowane 
selektywnie 
w pojemnikach lub 
kontenerach w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy, 
miejsce utwardzone  
z zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających odpady 

Przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R4 / R11 / R13 

7. Zmieszane 
odpady 
opakowaniowe 

15 01 06 Magazynowane 
selektywnie 
w pojemnikach lub 
kontenerach w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy, 
miejsce utwardzone  
z zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających odpady 

Przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R1 / R3 / R4 / R5  / 
R13 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Sposób i miejsce 
zbierania 

Sposób 
zagospodarowania 

Proces odzysku / 
unieszkodliwiania 

8. Sorbenty, 
materiały 
filtracyjne, 
tkaniny do 
wycierania i 
ubranie 
ochronne 
zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi 

15 02 02* W specjalnych 
pojemnikach w 
wydzielonym 
pomieszczeniu 
magazynowym na 
placu budowy, z 
zabezpieczeniem 
przed ewentualnym 
wyciekiem (magazyn 
odpadów 
niebezpiecznych 
wyposażony w beczki 
lub pojemniki do 
selektywnego 
gromadzenia 
sorbentów i 
materiałów 
filtracyjnych oraz 
ubrań ochronnych 
zanieczyszczonych, 
ustawione na misach 
wychwytujących 
ewentualne wycieki) 

Przekazanie do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania 
innemu podmiotowi 

R1 / R13 / D5 / 
D10 

9. Sorbenty, 
materiały 
filtracyjne, 
tkaniny do 
wycierania i 
ubranie 
ochronne inne 
niż wymienione 
w 15 02 02 

15 02 03 Magazynowane 
selektywnie w 
pojemnikach lub 
kontenerach w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy, na 
utwardzonym 
podłożu, pod 
zadaszeniem 
chroniącym przed 
wpływem opadów 
atmosferycznych, z 
zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających odpady 

Przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R1 / R13 / D5 / 
D10 

10. Odpady betonu 
oraz gruz 
betonowy z 
rozbiórek i 
remontów 

17 01 01 Magazynowane w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy, na 
utwardzonym placu, 
umożliwiającym 
załadunek tych 
odpadów za pomocą 
sprzętu budowlanego 
(koparki, ładowarki) 
bez mieszania tych 
odpadów z gruntem, 
z zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających te 
odpady 

Odzysk na terenie 
inwestycji lub 
przekazanie innemu 
podmiotowi zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami 

R5 / R11 / R13 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Sposób i miejsce 
zbierania 

Sposób 
zagospodarowania 

Proces odzysku / 
unieszkodliwiania 

11. Odpady z 
remontów i 
przebudowy 
dróg 

17 01 81 Magazynowane 
selektywnie w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy, na 
utwardzonym placu, 
umożliwiającym 
załadunek tych 
odpadów za pomocą 
sprzętu budowlanego 
(koparki, ładowarki) 
bez mieszania tych 
odpadów z gruntem, 
z zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających te 
odpady 

Odzysk na terenie 
inwestycji lub 
przekazanie innemu 
podmiotowi zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami 

R5 / R11 / R13 

12. Inne 
niewymienione 
odpady 

17 01 82 Magazynowane w 
kontenerach, w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy z 
zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających te 
odpady 

Przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R5 / R11 / R13 

13. Mieszanki 
bitumiczne inne 
niż wymienione 
w 17 03 01 

17 03 02 Gromadzone 
selektywnie w 
pojemnikach lub 
kontenerach w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy z 
zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających te 
odpady 

Przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R5 / R11 / R13 

14. Żelazo i stal 17 04 05 Magazynowane w 
kontenerach w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy z 
zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających te 
odpady 

Przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R4 / R13 

15. Kable inne niż 
wymienione w 
17 04 10 

17 04 11 Magazynowane 
selektywnie w 
pojemnikach lub 
kontenerach w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy z 
zapewnionym 
dojazdem dla 

Przekazanie do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania 
innemu podmiotowi 

R5 / R11 / R13 / 
D1 / D15 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Sposób i miejsce 
zbierania 

Sposób 
zagospodarowania 

Proces odzysku / 
unieszkodliwiania 

pojazdów 
odbierających te 
odpady 

16. Gleba i ziemia 
w tym kamienie, 
zawierające 
substancje 
niebezpieczne 

17 05 03* Magazynowane w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy na 
nieprzepuszczalnym 
lub uszczelnionym 
podłożu 
utwardzonym, 
uszczelnionym 
geomembraną, z 
zapewnieniem 
możliwości 
załadunku tych 
odpadów sprzętem 
budowlanym 
(koparki, ładowarki) 
oraz zabezpieczonym 
przed dostawaniem 
się odcieków do .wód 
gruntowych, z 
zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających te 
odpady 

Przekazanie do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania 
innemu podmiotowi 

R5 / R13 / D5 / 
D15 

17. Gleba i ziemia 
w tym kamienie, 
inne niż 
wymienione w 
17 05 03 

17 05 04 Magazynowane w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy na 
utwardzonym 
podłożu z 
zapewnieniem 
możliwości 
załadunku tych 
odpadów sprzętem 
budowlanym 
(koparki, ładowarki). 
Do miejsca 
magazynowania 
należy zapewnić 
dojazd dla pojazdów 
odbierających te 
odpady. 

Wykorzystanie w 
stanie naturalnym do 
celów budowlanych 
na terenie 
zamierzenia, a w 
przypadku 
wystąpienia 
nadmiarowych ilości 
przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R5 / R13 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Sposób i miejsce 
zbierania 

Sposób 
zagospodarowania 

Proces odzysku / 
unieszkodliwiania 

18. Zmieszane 
odpady z 
budowy, 
remontów i 
demontażu inne 
niż wymienione 
w 17 09 01, 17 
09 02, 17 09 03 

17 09 04 Magazynowane w 
wydzielonym miejscu 
na placu budowy na 
utwardzonym 
podłożu z 
zapewnieniem 
możliwości 
załadunku tych 
odpadów sprzętem 
budowlanym 
(koparki, ładowarki). 
Do miejsca 
magazynowania 
należy zapewnić 
dojazd dla pojazdów 
odbierających te 
odpady. Odpady 
mogą zawierać 
znaczną ilość 
odpadów zielonych z 
likwidacji zakrzaczeń 
czy powierzchni 
pokrytych 
roślinnością niską. 

Przekazanie do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania 
innemu podmiotowi 

R3 / R13 / D1 / 
D15 

19. Papier i tektura 20 01 01 Zbieranie do 
pojemnika zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami 

Przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R1 / R3 / R13 

20. Odpady 
kuchenne 
ulegające 
biodegradacji 

20 01 08 Zbieranie do 
pojemnika zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami 

Przekazanie do 
odzysku innemu 
podmiotowi 

R1 / R3 / R13 

21. Inne 
niewymienione 
frakcje zbierane 
selektywnie 

20 01 99 Zbieranie w 
kontenerach lub 
pojemnikach z 
zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających 

Przekazanie do 
odzysku lub 
unieszkodliwienia 
innemu podmiotowi 

R1 / R11 / R13 / 
D1 / D9 / D10 / 
D15 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Sposób i miejsce 
zbierania 

Sposób 
zagospodarowania 

Proces odzysku / 
unieszkodliwiania 

22. Niesegregowane 
(zmieszane) 
odpady 
komunalne 

20 03 01 Gromadzone w 
pojemnikach lub 
kontenerach w 
wydzielonym miejscu 
utwardzonym na 
placu budowy z 
zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających te 
odpady. Miejsce 
magazynowania / 
gromadzenia 
odpadów będzie 
spełniać wymagania 
określone właściwym 
miejscowo 
regulaminem 
utrzymania czystości 
i porządku 

Przekazanie do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania 
innemu podmiotowi 

R1 / R5 / R11 / 
R13 / D1 / D10 / 
D15 

23. Odpady z 
czyszczenia ulic 
i placów 

20 03 02 Magazynowane w 
kontenerach, w 
wydzielonym miejscu 
utwardzonym na 
placu budowy z 
zapewnionym 
dojazdem dla 
pojazdów 
odbierających te 
odpady. 

Przekazanie do 
odzysku lub 
unieszkodliwiania 
innemu podmiotowi 

R5 / R13 / D1 / 
D15 

Źródło: opracowanie własne 

Podsumowując, zgodnie z informacjami zawartymi w Tabela 9 do magazynowania 
odpadów niebezpiecznych, zorganizowany zostanie dedykowany zadaszony 
magazyn, z posadzką szczelną wykonaną z betonu hydrotechnicznego, ułożoną na 
warstwie geomembrany. Do magazynu zapewniony będzie dojazd dla pojazdów 
specjalistycznych służących do odbierania i transportu zmagazynowanych 
odpadów niebezpiecznych.  

Przewiduje się, że gospodarowanie odpadami grup 15; 17; 20, powstającymi 
w trakcie realizacji inwestycji, będzie powodowało oddziaływania na środowisko 
o charakterze lokalnym, ze względu na możliwość zagospodarowania tych 
odpadów albo na miejscu albo w niewielkiej odległości od planowanej drogi 
startowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W odniesieniu do pozostałych 
odpadów zapewnienie ich odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z zasadą 
bliskości oraz zobowiązaniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w tym 
z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), 
w odniesieniu do odpadów komunalnych. Gospodarowanie odpadami grupy 13 
wytworzonymi podczas realizacji przedsięwzięcia wymagać będzie ich 
przewiezienia na większe odległości (od kilkudziesięciu do nawet kilkuset 
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kilometrów), co spowoduje, że oddziaływanie na środowisko związane 
z gospodarowaniem tymi odpadami będzie posiadało charakter ponadlokalny. 

Podsumowując, w celu spełnienia wymagań prawnych oraz w celu minimalizacji 
oddziaływania na środowisko powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia 
odpadów, wdrożone zostaną następujące procedury: 

• prowadzona będzie racjonalna gospodarka materiałowa, w postaci zamawiania 
i dostawy optymalnych partii danego materiału budowlanego, w sposób 
zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu; 

• prace prowadzone będą z należytą dbałością tak, by wyeliminować uszkodzenia 
instalowanych elementów, co wpłynie na minimalizację ilości odpadów; 

• powstające odpady będą tymczasowo zbierane na terenie budowy w sposób 
selektywny w wyznaczonych do tego miejscach magazynowania, 
w pojemnikach lub kontenerach. Sposób magazynowania nie będzie 
negatywnie wpływał na dalsze procesy odzysku lub unieszkodliwiania, a czas 
magazynowania odpadów będzie ograniczany do niezbędnego minimum tak, 
aby oddziaływanie odpadów na środowisko oraz na zdrowie i życie ludzkie było 
jak najmniejsze; 

• odpady niebezpieczne gromadzone będą w zamykanych pojemnikach lub 
kontenerach specjalnie do tego celu przystosowanych; 

• miejsca ustawienia pojemników/kontenerów będą utwardzone i w razie 
konieczności zadaszone; 

• w szczególności miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych muszą 
posiadać dodatkowo uszczelnione podłoże, celem zabezpieczenia przed 
przedostaniem się substancji szkodliwych do gleby i wód; 

• miejsca gromadzenia odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich; 

• po zebraniu odpowiedniej ilości odpady będą przekazywane jednostkom 
uprawnionym w celu odzysku lub unieszkodliwienia; 

• transport odpadów wykonywany będzie przez podmioty posiadające wymagane 
uprawnienia, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• w szczególności transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie 
w zgodzie z przepisami o transporcie drogowym substancji niebezpiecznych 
w tym europejskiej umowy ADR; 

• prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja wytwarzanych odpadów 
przy wykorzystaniu obowiązujących wzorów dokumentów takich jak karta 
ewidencji odpadu, karta przekazania odpadu. 

Należy zauważyć, że w trakcie prowadzenia robót budowlanych występować będą 
oddziaływania bezpośrednie oraz pośrednie związane z powstawaniem odpadów. 
Oddziaływania bezpośrednie związane będą z gospodarowaniem odpadami, przede 
wszystkim budowlanymi. W ramach tych oddziaływań spodziewane są emisje 
hałasu oraz emisje pyłów związane z procesami rozdrabniania, kruszenia gruzu, 
załadunku, wyładunku oraz przeładunku odpadów budowlanych. 
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Oddziaływania pośrednie będą ubocznymi, niezamierzonymi skutkami 
związanymi z wpływem wytworzonych odpadów na środowisko i jego 
poszczególne komponenty. Należy wśród nich wymienić oddziaływania związane 
z transportem odpadów, w szczególności emisje spalin oraz hałasu. Emisje te będą 
posiadać różny zasięg, w zależności od miejsc przetwarzania / unieszkodliwiania 
poszczególnych rodzajów odpadów. 

Oddziaływanie na środowisko, związane z powstawaniem odpadów podczas 
realizacji inwestycji będzie posiadało charakter krótkoterminowy i przejściowy, 
ustąpi ono po zakończeniu prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. 

 Etap eksploatacji  

Przewidywane rodzaje i ilości odpadów, jakie mogą powstawać na etapie 
eksploatacji przedsięwzięcia zostały oszacowane na podstawie danych 
przekazanych przez MPL Kraków-Balice (na podstawie kart ewidencji odpadów 
z 2015 r.). Szacunki dotyczące rodzajów i ilości odpadów powstających na etapie 
eksploatacji odnoszą się do funkcjonowania całego portu lotniczego i zostały 
przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 10 Przewidywane rodzaje i ilości odpadów powstających podczas eksploatacji 
przedsięwzięcia [Mg/rok] w 2035 roku 

Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Szacunkowa 
roczna ilość 
w [Mg] 

Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 
12, 19) (13) 

Odpadowe oleje hydrauliczne (13 01) 

1. Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 01 10* 0,765 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nieujęte w innych grupach (15) 

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) (15 01) 

2. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 35,5 

3. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,011 

4. Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

15 01 10* 0,515 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (15 02) 

5. Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 
nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02* 0,693 

6. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

15 02 03 0,08 

Odpady paliw ciekłych (13 07) 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Szacunkowa 
roczna ilość 
w [Mg] 

7. Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) 13 07 03* 10,0 

Odpady nieujęte w innych grupach (16) 

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), 
odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz 

podgrup 16 06 i 16 08) (16 01) 

8. Zużyte opony 16 01 03 0,674 

9. Filtry olejowe 16 01 07* 0,174 

10. Metale żelazne 16 01 17 0,824 

11. Szkło 16 01 20 0,254 

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych (16 02) 

12. Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 16 02 11* 0,039 

13. Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 02 13* 0,18 

14. Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 13 

16 02 14 0,207 

15. Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze 
zużytych urządzeń 

16 02 15* 0,008 

16. Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w 16 02 15 

16 02 16 0,285 

Baterie i akumulatory (16 06) 

17. Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 0,021 

18. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02* 0,019 

19. Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04 0,006 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) (17) 

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych (17 02) 

20. Tworzywa sztuczne 17 02 03 0,294 

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali (17 04) 

21. Aluminium 17 04 02 0,018 

22. Żelazo i stal 17 04 05 1,51 

Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i 
restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) (18) 

Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej (18 
01) 

23. Drobnoustroje 18 01 03 0,002 

24. Leki 18 01 09 0,001 

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (20) 

Inne odpady komunalne (20 03) 

25. Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03 10,0 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod 
odpadu 

Szacunkowa 
roczna ilość 
w [Mg] 

26. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 1,34 

27. Odpady komunalne niewymienione w innych 
podgrupach 

20 03 99 0,02 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MPL Kraków-Balice 

Odpady niebezpieczne powstające w czasie eksploatacji drogi startowej 
magazynowane będą w wyodrębnionym magazynie odpadów, zlokalizowanym 
w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, w budynku należącym do 
Wnioskodawcy. Magazyn ten wyposażony będzie w odpowiednie szczelne 
pojemniki oraz podłoże uniemożliwiające zanieczyszczenie środowiska 
w przypadku wydostania się odpadów poza pojemnik.  

Odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi gromadzone będą w wydzielonym 
miejscu na terenie lotniska, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych 
oraz przed wpływami atmosferycznymi. Odpady te gromadzone będą w sposób 
selektywny. 

Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona będzie zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289). 

Odpady powstające podczas eksploatacji przedsięwzięcia odbierane będą przez 
wyspecjalizowane podmioty, posiadające stosowne pozwolenia na prowadzenie 
działalności, przy użyciu specjalistycznych pojazdów służących do bezpiecznego 
transportu odpadów. 

 Etap likwidacji  

W przewidywalnym terminie nie jest oczekiwana likwidacja drogi startowej 
stanowiącej przedmiot niniejszego Raportu. Można natomiast spodziewać się 
przeprowadzenia okresowych napraw i remontów elementów drogi, w ramach 
których konieczna będzie likwidacja pewnych, niewielkich uszkodzeń. 

Dominującymi rodzajami odpadów powstających podczas tych napraw i remontów 
będą odpady z grupy 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych).  

Na chwilę obecną ustalenie ilości tych odpadów jest niemożliwe ze względu na 
brak możliwości zaprognozowania zakresu koniecznych do wykonania 
w przyszłości prac naprawczych i remontowych. Przewiduje się, że w związku 
z realizacją inwestycji prowadzoną w najwyższych standardach, trwałość tego 
zamierzenia inwestycyjnego będzie duża, a zakres potencjalnych prac naprawczych 
minimalny. 

Przewiduje się również, że podczas prac naprawczo-remontowych drogi startowej 
wytwarzane będą następujące rodzaje odpadów: 
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Tabela 11 Rodzaje odpadów powstających w czasie likwidacji przedsięwzięcia 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 

Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 
12, 19) (13) 

Odpadowe oleje hydrauliczne (13 01) 

1. Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

13 01 10* 

Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02 

2. Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

13 02 05* 

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nieujęte w innych grupach (15) 

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) (15 01) 

3. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 

4. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

5. Opakowanie z drewna 15 01 03 

6. Opakowania z metali 15 01 04 

7. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne (15 02 

8. Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmatki, ścierki) i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02* 

9. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 
02 02 

15 02 03 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) (17) 

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, 
cegły, płyty, ceramika) (17 01) 

10. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 

11. Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81 

12. Inne niewymienione odpady 17 01 82 

Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe (17 03) 

13. Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 17 03 02 

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali (17 04) 

14. Żelazo i stal 17 04 05 

15. Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek 
z pogłębiania) (17 05) 

16. Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 
niebezpieczne (np. PCB) 

17 05 03* 
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Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 

17. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 
03 

17 05 04 

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (20) 

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (20 01) 

18. Papier i tektura 20 01 01 

19. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 

20. Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie 20 01 99 

Inne odpady komunalne (20 03) 

21. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 

Źródło: opracowanie własne 

 Informacje o zapotrzebowani na energie i jej 
zużycie  

Przewidywane zużycie energii elektrycznej, związane z funkcjonowaniem 
przedsięwzięcia, zostało oszacowane na podstawie analizy zużycia obecnego 
i w latach poprzednich oraz prognozy wzrostu liczby obsługiwanych pasażerów 
w kolejnych latach. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w roku 2035 
wyniesie 57 643 MWh. 

Na płycie lotniska operować będą również mobilne agregaty prądotwórcze (GPU) 
o mocy 90 kVA, których zadaniem jest dostarczanie energii elektrycznej (prąd 
elektryczny 400 Hz) do statków powietrznych podczas ich postoju na płycie 
lotniska. Są one zarządzane przez zewnętrzną firmę na podstawie umów z liniami 
lotniczymi i nie są one stosowane w przypadku, gdy statki posiadają własne 
generatory mocy (APU). Zgodnie z praktyką na lotniskach zakłada się,  iż 
w przypadku statków wąskokadłubowych podczas postoju na płycie 
wykorzystywany będzie jeden agregat o mocy 90 kVA, natomiast dla statków 
szerokokadłubowych dwa agregaty 90 kVA. Agregaty te podczas pracy zużywać 
będą średnio ok. 20-30 l oleju napędowego/godzinę. 

Określenie spodziewanego zapotrzebowania na energie na etapie budowy 
i ewentualnej likwidacji, nie jest możliwy do skwantyfikowania, co wynika z braku 
możliwości sprecyzowania na obecnym etapie czasu prac oraz rodzaju i liczby 
wykorzystywanego sprzętu budowlanego. Można natomiast stwierdzić, iż 
zapotrzebowanie to związane będzie przede wszystkim z dostarczeniem energii do 
maszyn budowlanych oraz obiektów zaplecza budowy.    
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3 Opis elementów przyrodniczych środowiska 
objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwziąć 
na środowisko  

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (dalej ustawa Poś), pod pojęciem środowiska rozumie się ogół 
elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności 
człowieka, a w szczególności:  

• powierzchnię ziemi; 

• kopaliny; 

• wody; 

• powietrze;  

• krajobraz; 

• klimat; 

• pozostałe elementy różnorodności biologicznej; 

• wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami.  

W niniejszym rozdziale omówiono zagadnienia związane z elementami środowiska 
objętymi ochroną, znajdującymi się w otoczeniu lotniska, a także przedstawiono 
opis poszczególnych elementów środowiska, które objęte będą zakresem 
oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia, z wyjątkiem opisu krajobrazu, 
który zawarty został w rozdziale 5.  

 Opis elementów środowiska objętych ochrona na 
podstawie przepisów o ochranie przyrody  

Ochrona przyrody, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu 
zasobów, tworów i składników przyrody.  

Ustawa ta wprowadza następujące formy ochrony przyrody: 

• parki narodowe; 

• rezerwaty przyrody; 

• parki krajobrazowe; 

• obszary chronionego krajobrazu; 

• obszary Natura 2000; 

• pomniki przyrody; 

• stanowiska dokumentacyjne; 

• użytki ekologiczne; 
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• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 

• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 Parki narodowe  

Parki narodowe są to obszary wyróżniające się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, 
o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha. Celem tworzenia parków narodowych jest 
nie tylko zachowanie różnorodności biologicznej, przyrody nieożywionej 
i walorów krajobrazowych na obszarze objętym ich granicami, ale także 
odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub 
grzybów. 

Najbliżej położonym względem lotniska parkiem narodowym jest Ojcowski Park 
Narodowy. Obszar Parku nie jest zwarty – występują „obszary wyspowe” 
zlokalizowane poza zasadniczym obszarem Parku, jeden z takich właśnie obszarów 
stanowi najbliżej położony fragment Parku, w odległości około 9,5 km na północny 
wschód od terenu realizacji przedsięwzięcia. Z kolei otulina tego Parku znajduje się 
ok. 7,5 km od granic przedsięwzięcia. 

Park ten został utworzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 
1956 r. w sprawie utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1956 r., 
nr 4, poz. 22), zastąpionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 
1997 r. w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1997 r., nr 99 poz. 
607). Powierzchnia Parku wynosi 2 145 ha.  

Zgodnie z Rozporządzeniem obszary Parku mogą być objęte ochroną ścisłą lub 
częściową, z tym że obszary o zwartej zabudowie, nieruchomości Skarbu Państwa 
będące przedmiotem użytkowania wieczystego oraz nieruchomości niestanowiące 
własności Skarbu Państwa mogą być objęte ochroną ścisłą lub częściową wyłącznie 
za zgodą właściciela, wieczystego użytkownika lub zarządcy. 
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Rysunek 5 Lokalizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do Ojcowskiego Parku 
Narodowego 

 
Źródło: opracowanie własne na bazie geoservice.gdos.gov.pl 

 Rezerwaty przyrody  

Rezerwaty przyrody są to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym, ekosystemy, ostoje, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz 
twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi 
wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami 
krajobrazowymi. Wspólnie z parkami narodowymi, rezerwaty przyrody to 
najważniejsze obszarowe formy ochrony przyrody. Pełnią bardzo istotną funkcję 
ochronną dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, ale również dla przyrody 
nieożywionej oraz walorów krajobrazowych. 

W rejonie otoczenia Przedsięwzięcia znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Dolina 
Mnikowska i Zimny Dół, zlokalizowane w rejonie powierzchni podejścia po 
zachodniej stronie lotniska oraz Skała Kmity, zlokalizowany poza powierzchnią 
podejścia.  
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Rezerwat Dolina Mnikowska 

Rezerwat Dolina Mnikowska zlokalizowany jest w odległości ok. 4 km od miejsca 
planowanej  inwestycji. Jest to rezerwat krajobrazowy o podtypie krajobrazów 
naturalnych i różnych typach ekosystemów. Dla rezerwatu nie wyznaczono otuliny. 
Został ustanowiony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody  (M.  P. z 1963 r. Nr 13, poz. 76). Rezerwat utworzono w celu zachowania 
ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych malowniczego wąwozu 
skalnego z licznymi osobliwościami przyrody nieożywionej i żywej. Powierzchnia 
Rezerwatu wynosi 20,89 ha.  

Rezerwat Zimny Dół  

W odległości ok. 6,5 km od terenu realizacji przedsięwzięcia znajduje się Rezerwat 
Zimny Dół. Jest to rezerwat przyrody nieożywionej o typie geologicznym 
i glebowym oraz podtypie form tektonicznych i erozyjnych. Rezerwat ten 
charakteryzuje się leśnym i borowym typem ekosystemu. Dla rezerwatu nie 
wyznaczono otuliny.  

Rezerwat Zimny Dół utworzono na mocy Zarządzenie Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie 
uznania za rezerwaty przyrody (M.P. 199.25.172) Rezerwat utworzono w celu 
zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych 
charakterystycznych form skalnych związanych z procesami zboczowymi 
i krasowymi, a także wyjątkowo dorodnych, kwitnących i owocujących okazów 
bluszczu. Powierzchnia Rezerwatu wynosi 2,22 ha.  

Rezerwat Skała Kmity 

W odległości ok. 2 km od terenu realizacji przedsięwzięcia znajduje się Skala 
Kmity. Został ustanowiony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. 
P. 1960.8.40). Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych, 
dydaktycznych i turystycznych naturalnego krajobrazu w postaci przełomu rzeki 
Rudawy przez Garb Tenczyński wraz z interesującymi formami skalnymi 
i naturalnymi zespołami leśnymi dąbrowy Querco-Carpinetum. 
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Rysunek 6 Lokalizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do sąsiadujących Rezerwatów 
Przyrody 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoservice.gdos.gov.pl 

 Parki krajobrazowe  

Parki krajobrazowe to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe. Powoływane są w drodze 
uchwały sejmiku województwa, który przyjmuje również plan ochrony dla parku 
krajobrazowego. Oprócz ochrony wartości przyrodniczych, głównymi celami 
funkcjonowania parków krajobrazowych jest zachowanie tradycyjnego krajobrazu 
oraz udostępnienie społeczeństwu obszaru parku w celach rekreacyjnych, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami. Ważną rolą zarządów parków krajobrazowych jest 
prowadzenie działań w zakresie edukacji przyrodniczej i krajobrazowej. W parku 
krajobrazowym jest prowadzona działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. 

Cały teren lotniska w aktualnych granicach jest położony w otulinie Bielańsko-
Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Granica Bielańsko-Tynieckiego Parku 
Krajobrazowego przebiega w odległości ok. 1,5 km na południe od obszaru Portu 
Lotniczego. Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy został ustanowiony 
Rozporządzeniem Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17.10.2006 r.  

Najbliżej położonym obszarem chronionym jest Tenczyński Park Krajobrazowy 
położony po przeciwległej stronie autostrady A4 względem lotniska. Obecność 
wzdłuż północnej i wschodniej granicy lotniska autostrady powoduje, że nie 
planuje się zmiany granic lotniska w tym rejonie. Granice lotniska są oddalone od 
granic Parku o od około 60 m do około 350 m. Aktualnie światła podejścia od 
strony wschodniej są zlokalizowane w granicach Tenczyńskiego PK. Odległość 
projektowanej drogi startowej w wariancie północnym od granic Tenczyńskiego 
Parku Krajobrazowego wynosi od 350 m do 500 m, zaś w wariancie centralnym od 
380 m do 1240 m. Tenczyński Park Krajobrazowy został ustanowiony 
Rozporządzeniem Nr 83/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17.10.2006 r. 
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Zarówno dla Tenczyńskiego jak i Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego 
rozporządzenie Wojewody Małopolskiego ustala następujące szczególne cele 
ochrony: 

• ochrona wartości przyrodniczych: 

a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej; 

b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej; 

c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej 
oraz wilgotnych łąk; 

d) zachowanie korytarzy ekologicznych; 

• ochrona wartości historycznych i kulturowych: 

a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich, podmiejskich 
i miejskich; 

b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 

• ochrona walorów krajobrazowych: 

a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich; 

b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami 
estetyczno-widokowymi; 

• społeczne cele ochrony: 

a) racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowanie presji urbanizacyjnej; 

b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami 
środowiska, w tym szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji. 

Rysunek 7 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle Parków Krajobrazowych wraz z ich 
otulinami 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoservice.gdos.gov.pl 

 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 71 
 

 Obszary chronionego krajobrazu  

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na 
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach oraz wartościowe ze 
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką 
i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary 
chronionego krajobrazu, w przeciwieństwie do parków krajobrazowych, nie 
posiadają własnego zarządu, ani planu ochrony określającego zakres działań. 
Obszary te obejmują w przeważającej części tereny użytkowane gospodarczo, przy 
uwzględnieniu zakazów określonych w akcie ustanawiającym. Stanowią 
jednocześnie ważne obszary migracji organizmów żywych (w szczególności 
zwierząt).  

Najbliżej położonym Obszarem Chronionego Krajobrazu zlokalizowanym 
w odległości ok. 29 km od planowanej inwestycji jest Obszar Chronionego 
Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej. 

Obszar ten został ustanowiony poprzez Wojewodę Kieleckiego w drodze 
Rozporządzenia nr 12/95 Województwa Kieleckiego z 29 września 1995 r. 
w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
kieleckim. W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju Uchwałą Nr 
XVIII/303/12 Sejmiku Województwa małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. 
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej 
zmieniono nazwę dla części Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu położonego w granicach województwa małopolskiego nadając mu 
nową nazwę „Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej”. 

Obszar ten o powierzchni 57 078 ha ma na celu ochronę szaty roślinnej o znaczeniu 
biocenotycznym, naukowym, a także dydaktycznym w postaci zbiorowisk 
grądowych oraz zbiorowisk świetlistej dąbrowy. 

Na „Obszarze Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej” wprowadzono 
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich 
trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej. 
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Rysunek 8 Lokalizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów chronionego 
krajobrazu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoservice.gdos.gov.pl 

 Obszary natura 2000 

Obszary Natura 2000 stanowią najmłodszą z form ochrony przyrody wprowadzoną 
w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem do Unii 
Europejskiej. Obszary te powstają we wszystkich państwach członkowskich 
tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Celem jest objęcie ochroną 
około 200 najcenniejszych i zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych 
oraz ponad tysiąca rzadkich i zagrożonych gatunków. Unikalność tej formy 
ochrony przyrody polega na tym, że kraje członkowskie tworzą sieć na podstawie 
jednakowych założeń określonych w prawie oraz wytycznych Unii Europejskiej, 
zarządzają nią przy zastosowaniu podobnych instrumentów, wspólnie troszczą się 
o odpowiednie środki finansowe i jej promocję. 

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 w stosunku do planowanej inwestycji 
są obszary Dolina Sanki w odległości ok. 4 km oraz Rudno w odległości ok. 11 km, 
zlokalizowane w rejonie powierzchni podejścia po zachodniej stronie MPL. 
Ponadto w bliskim sąsiedztwie lotniska znajduje się obszar Rudniańskie 
Modraszki-Kajasówka, zlokalizowany poza powierzchnią podejścia po stronie 
południowo – zachodniej w odległości ok. 8,5 km, Dębnicko – Tyniecki obszar 
łąkowy i Skawiński obszar łąkowy zlokalizowane na południe od planowanej 
inwestycji poza strefą podejścia w odległości ok. 7 km oraz obszar Dolinki Jurajskie 
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mieszczący się na północ od planowanego przedsięwzięcia w odległości ok. 8 km 
poza powierzchnią podejścia. 

Teren lotniska oraz tereny planowane do włączenia w granice lotniska, jak również 
obszar lokalizacji świateł podejścia sa położone poza granicami obszarów sieci 
Natura 2000. W promieniu około 10 km od lotniska znajduje się sześć obszarów 
Natura 2000: 

• Dolina Sanki PLH120059 zlokalizowany około 4 km na zachód od lotniska; 

• Rudno PLH120058 położony około 11 km na południowy-zachód; 

• Rudniańskie Modraszki – Kajasówka PLH120077 położóny około 8,5 km na 
na południowy-zachód od lotniska; 

• Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065 oraz Skawiński obszar łąkowy 
PLH120079 w odległości około 7 km na południowy-wschód od lotniska; 

• Dolinki Jurajskie PLH120005 zlokalizowany około 8 km na północ od lotniska. 

 

Tylko dwa obszary - Dolina Sanki i Rudno są zlokalizowane w rejonie powierzchni 
podejścia, po zachodniej stronie MPL.  

Obszary te zostały wyznaczone 1 marca 2011 r. Decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 
2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego 
zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako 
dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE), na podstawie zapisów Dyrektywy 
Siedliskowej.  

Dla obszaru Sanki i Rudno nie zostały opracowane plany zadań ochronnych. 

Dolina Sanki PLH120059 

Dolina Sanki zajmuje powierzchnię 22,46 ha. Obszar ten obejmuje fragment doliny 
potoku Sanka w gminie Liszki wraz z tą częścią doliny potoku, która jest 
w rezerwacie Dolinka Mnikowska oraz wąski pas łąk i pastwisk przylegających do 
Sanki. Wśród łąk zdarzają się łąki trzęślicowych oraz bardziej podmokłe, na 
których rosną turzyce bądź trzcina. Są one siedliskiem poczwarówki zwężonej. 
Z wyjątkiem obszaru rezerwatu w Dolinie Sanki jest dość dużo zabudowań oraz 
domostw. 

Rudno PLH120058 

Obszar Natura 2000 Rudno zajmujący powierzchnię 72,37 ha obejmuje fragment 
doliny potoku Rudno na granicy gmin Czernichów i Alwernia. W granicach 
obszaru znajdują się głównie siedliska nieleśne - łąki trzęślicowe z kosaćcem 
syberyjskim, goryczką wąskolistną oraz związaną z nimi fauną bezkręgowców 
w tym modraszki. Ponadto, dolinę porastają szuwary głównie trzcinowe i zarośla 
olszy. Obszar ten ma istotne znaczenie dla ochrony poczwarówki zwężonej oraz 
traszki grzebieniastej. 
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Rysunek 9 Lokalizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów Natura 2000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoservice.gdos.gov.pl 

 Pomniki przyrody  

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej 
lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi 
je wśród innych tworów. Są to na przykład okazałych rozmiarów drzewa, krzewy 
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, 
głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to 
zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają 
ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. Pomniki przyrody 
powoływane są w drodze uchwały rady gminy. 
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Rysunek 10 Lokalizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do pomników przyrody 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoservice.gdos.gov.pl 

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowanych jest kilkadziesiąt pomników 
przyrody. W głównej mierze są to pojedyncze drzewa, którym nie nadano nazwy, 
ustanowione pomnikiem przyrody na mocy Rozporządzenia Nr 7 Wojewody 
Małopolskiego z dnia 13.04.2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz 
uchylenia uznania za pomniki przyrody na terenie województwa.  

Ponadto do bardziej charakterystycznych pomników przyrody można zaliczyć 
zlokalizowaną w odległości 2,5 km pojedynczą skałkę „Nad Jackiem” wyznaczoną 
jako pomnik przyrody poprzez Rozporządzenie Nr 14/02 Wojewody 
Małopolskiego z dnia 31.01.2002 r. w sprawie pomników przyrody na terenie 
województwa małopolskiego oraz zlokalizowane w odległości ok. 4 km Uroczysko 
Kryspinów wyznaczone na mocy Zarządzenia Nr 29/87 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 09.06.1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. 

 Stanowiska dokumentacyjne  

Stanowiska dokumentacyjne są to niewyodrębniające się na powierzchni lub 
możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym 
miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub 
tworów mineralnych. To także jaskinie lub schroniska podskalne wraz 
z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk 
powierzchniowych i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być 
także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. 

W Tabela 12 przedstawiono stanowiska dokumentacyjne zlokalizowane w rejonie 
obszaru planowanego przedsięwzięcia. Wszystkie poniżej wymienione stanowiska 
dokumentacyjne ustanowiono na mocy Rozporządzenia Nr 32 Wojewody 
Krakowskiego z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie objęcia ochroną prawną, 
w formie stanowisk dokumentacyjnych obiektów na terenie województwa 
krakowskiego (Dz. Urz. 1998.28.239).
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Tabela 12 Stanowiska dokumentacyjne zlokalizowane w sąsiedztwie lotniska 

Lp. Nazwa 
stanowiska 

Odległość 
od lotniska 
[km] 

Data 
ustanowienia 

Kategoria Rodzaj 
stanowiska 

Powierzchnia 
[ha] 

Charakterystyka geologiczna 

1. Kamieniołom 6,5 1998-11-30 antropogeniczne wyrobisko 
powierzchniowe 

2,0900 Odsłonięcia wapieni ławicowych skalistych (górna jura) w 
starym kamieniołomie i w skalistym stoku na brzegu 
Wisły. 

2. Kamieniołom z 
uskokiem 

9,0 1998-11-30 antropogeniczne - 

 

0,7895 Odsłonięcie skalne w starym kamieniołomie we wsi Zalas. 
Łom  
z uskokiem z odsłoniętymi porfirami dolnego permu i 
wapienno okruchowe osady jury środkowej i górnej. 

3. Odsłonięcie na 
Czerwieńcu 

9,5 1998-11-30 - formacja 
geologiczna 

0,3000 Nieczynny kamieniołom w pobliżu wierzchołka wzgórza 
Czerwieniec. Profil jury środkowej i górnej: piaskowce 
wapniste, wapienie piaszczyste, warstwa bulasta 
i stromatolitowa oraz margle. 

4. Kamieniołom 
Nowa Krystyna 

10,0 1998-11-30 antropogeniczne wyrobisko 
powierzchniowe 

0,1700 Stary kamieniołom - fragment profilu jury środkowej (jura 
brunatna)  
z transgresywnym następstwem warstw oraz warstewką 
stromatolitową. 

5. Żyła porfiru 12,0 

 

1998-11-30 - - 0,1955 Odsłonięcie geologiczne z widoczną intruzją skały 
magmowej (dajka - żyła porfirowa) wśród wapieni 
dolnego karbonu, dostępne skały zmienione kontaktowo. 

6. Stary 
kamieniołom 

10,0 1998-11-30 antropogeniczne wyrobisko 
powierzchniowe 

0,0700 Odsłonięcie wapieni skalistych górnej jury, wapieni 
z otoczakami oraz zlepieńca i wapienia gruzłowatego 
górnej jury. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoserwis.gdos.gov.pl oraz crfop.gdos.gov.pl 

 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 77
 

Rysunek 11 Lokalizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do stanowisk dokumentacyjnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoserwis.gdos.gov.pl 
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 Użytki geologiczne  

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających 
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Wśród nich są: naturalne 
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, 
torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie 
skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub 
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje, miejsca rozmnażania 
oraz miejsca sezonowego przebywania. 

Lista użytków ekologicznych znajdujących się w pobliżu lotniska przedstawiona 
została w poniższej tabeli. Wszystkie wymienione poniżej użytki ekologiczne 
stanowią siedliska przyrodnicze i stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków.
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Tabela 13 Użytki ekologiczne zlokalizowane w sąsiedztwie lotniska 

Lp. Nazwa 
stanowiska 

Odległość od 
lotniska 
[km] 

Lokalizacja w 
płaszczyźnie 
podejścia 

Data ustanowienia Powierzchnia 
[ha] 

Opis celów ochrony Dane aktu prawnego o utworzeniu, 
ustanowieniu lub wyznaczeniu 

1. "Uroczysko w 
Rząsce" 

3,0 T 2002-01-12 59,1000 Brak danych Rozporządzenie Nr 339 Wojewody 
Małopolskiego z dn. 21.12.2001 r. w  sprawie 
uznania za użytek ekologiczny 

2. Uroczysko 
Podgołogórze 

3,5 T 2001-11-07 6,6362 Szczególnym celem 
ochrony użytku 
ekologicznego jest 
zachowanie stanowisk i 
siedliska fiołka 
bagiennego Viola 
uliginosa Besse (objętego 
ścisłą ochroną 
gatunkową) 
usytuowanych na działce 
469/40 obr. Rząska 

Uchwała Nr XLIII/355/01 Rady Gminy 
Zabierzów z dn. 20.07.2001r  
w sprawie uznania za użytek ekologiczny 

II SA/Kr 1180/12 - Wyrok WSA 
w  Krakowie w przedmiocie uznania za 
użytek ekologiczny stwierdza nieważność 
zaskarżonej uchwały 

3. "Stanowisko 
Lilii Złotogłów 

na Garbie 

Tenczyńskim" 

4,0 N 1998-12-21 3,5700 Ochrona bardzo bogatej 
populacji lilii złotogłów 
wraz z całym 
ekosystemem leśnym 

Rozporządzenie Nr 33 Wojewody 
Krakowskiego z dn. 24.11.1998 r. w sprawie 
uznania i objęcia ochroną prawną, w formie 
użytków ekologicznych, obszarów na terenie 
województwa krakowskiego 

4. "Uroczysko 

Kowadza" 
7,0 N 2009-02-11 1,8200 Zachowanie murawy 

kserotermicznej będącej 
siedliskiem i ostoją 
chronionych i 
zagrożonych 
wyginięciem gatunków 
owadów, szczególnie z 
rzędu motyle. 

Uchwała Nr LX/781/08 Rady Miasta 
Krakowa z dn. 17.12.2008 r. w sprawie 
ustanowienia użytku ekologicznego 
"Uroczysko Kowadza" w Tyńcu 

5. "Staw 

Królówka" 

7,5 N 2013-12-14 0,8500 Zachowanie ekosystemu 
stanowiącego siedlisko, 
ostoję chronionych 

Uchwała Nr XC/1346/13 Rady Miasta 
Krakowa z dn. 20.11.2013 r. w sprawie 
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Lp. Nazwa 
stanowiska 

Odległość od 
lotniska 
[km] 

Lokalizacja w 
płaszczyźnie 
podejścia 

Data ustanowienia Powierzchnia 
[ha] 

Opis celów ochrony Dane aktu prawnego o utworzeniu, 
ustanowieniu lub wyznaczeniu 

gatunków zwierząt 
związanych ze 
środowiskiem wodnym, a 
w szczególności płazów i 
gadów. 

ustanowienia użytku ekologicznego "Staw 
Królówka" 

6. "Dolina 

Prądnika" 

9,0 T 2009-02-07 14,1450 Zachowanie naturalnie 
meandrującego koryta 
rzeki Prądnik, będącego 
siedliskiem wielu 
chronionych gatunków 
zwierząt 

Uchwała Nr LX/782/08 Rady Miasta 
Krakowa z dn. 17.12.2008 r. w sprawie 
ustanowienia użytku ekologicznego "Dolina 
Prądnika" 

7. "Las w 

Witkowicach" 
10,0 T 2010-11-23 15,0700 Zachowanie ekosystemu 

z  drzewostanami 
grądowymi nad 
Bibiczanką, 
stanowiącego siedlisko 
chronionych, rzadkich 
lub zagrożonych 
gatunków roślin 
i  zwierząt 

Uchwała Nr CXIV/1532/10 Rady Miasta 
Krakowa z dn. 20.10.2010 r.  
w sprawie ustanowienia użytku 
ekologicznego "Las w Witkowicach" 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoserwis.gdos.gov.pl oraz crfop.gdos.gov.pl
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Rysunek 12 Lokalizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do użytków ekologicznych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoservice.gdos.gov.pl 
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 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego 
zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Tymi formami 
przyrody obejmowane są zarówno obszary niewielkie (np. pozostałości parków i założeń 
przypałacowych), jak i rozległe tereny zróżnicowane pod względem krajobrazowym 
i przyrodniczym (np. fragmenty dolin rzecznych). Te formy ochrony przyrody znajdują się 
w kompetencji samorządu gminnego. 

W promieniu około 10 km od planowanego przedsięwzięcia nie ustanowiono zespołów 
przyrodniczo – krajobrazowych. 

 Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i zachowanie właściwego stanu 
ochrony dziko występujących w Polsce i Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych 
na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną (na podstawie przepisów 
umów międzynarodowych, których Polska jest stroną) gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
oraz ich siedlisk i ostoi. Celem tej ochrony jest także zachowanie różnorodności gatunkowej 
i genetycznej. Zadania polegające na ochronie ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych 
ochroną gatunkową albo ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych 
ochroną gatunkową mogą być realizowane przez stworzenie stref ochrony. 

Zagadnienia związane z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów przedstawione zostały 
w inwentaryzacji przyrodniczej (rozdz. 3.5 Raportu oraz Załącznik I. Inwentaryzacja 
przyrodnicza – załącznik do Raportu). 

  Korytarze ekologiczne  

W obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują korytarze ekologiczne podawane 
przez Jędrzejewskiego i in. (2005, 2006) i uzupełnione przez IBS PAN w Białowieży w 2012 
r. Najbliższy korytarz ekologiczny według wspomnianych opracowań, to korytarz rzeczny 
o randze krajowej „Dolina Górnej Wisły” znajdujący się ok. 4 km od planowanej inwestycji. 

 Powierzchnia ziemi, gleby, warunki geologiczne i 
hydrogeologiczne 

 Rzeźba terenu  

Morfologicznie rozpatrywany obszar leży w obrębie Wyżyny Krakowskiej na granicy 
Obniżenia Cholerzyńskiego i Garbu Tenczyńskiego. Powierzchnia terenu jest stosunkowo 
płaska, a deniwelacje nie przekraczają 5-6 metrów. 

Poniżej załączono rysunek obrazujący ukształtowanie powierzchni z uwzględnieniem 
elementów pokrycia terenu, wygenerowany na bazie numerycznego modelu pokrycia terenu. 
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 Rysunek 13 Mapa rzeźby i pokrycia terenu obszaru planowanej inwestycji 

 
Źródło: opracowanie własne 

 Gleby 

Na obszarze gmin Zabierzów oraz Liszki występują gleby zróżnicowane pod względem 
rodzajowym, gatunkowym i typologicznym. Zasadniczo wyróżnić można następujące rodzaje 
gleb dla każdej z gmin, na terenie których realizowane będzie zamierzenie. 

Tabela 14 Rodzaje gleb występujących w rejonie lokalizacji zamierzenia budowlanego 

Rodzaj gleby Występowanie na 
terenie gminy 
Zabierzów 

Występowanie na 
terenie Gminy Liszki 

Pseudobielicowe – wytworzone z lessu, piasków i gliny TAK TAK 

Brunatne – powstałe ze wszystkich skał macierzystych 
występujących na terenie gminy lessów oraz z utworów 
mieszanych, zasobnych w węglan wapnia skał 
macierzystych, w miarę żyzne, powstają w miejscach 
porastanych przez lasy liściaste oraz mieszane 

TAK TAK 

Czarnoziemy – powstałe z utworów lessowych zasobnych 
w węglan wapnia pod wpływem roślinności łąkowo – 
stepowej, sprzyjającej nagromadzeniu się próchnicy 

TAK TAK 

Rędziny – powstałe na wapieniach podlegających 
wietrzeniu, gdzie poziom próchnicy zalega w nich na 
skale macierzystej, dość urodzajne 

TAK NIE 

Mady (gleby aluwialne) – powstałe w dolinach rzecznych, 
a złożone są z drobnych cząstek materiału, nanoszonego 
przez rzekę; zawierające dużo próchnicy, wymagające 
jednak częstego stosowania zabiegów melioracyjnych 

TAK TAK 
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Rodzaj gleby Występowanie na 
terenie gminy 
Zabierzów 

Występowanie na 
terenie Gminy Liszki 

Gleby glejowe – wytworzone z utworów deluwialnych w 
obniżeniach terenu o słabym odpływie wód gruntowym 
przy stałym nadmiarze wilgoci spowodowanej wysokim 
poziomem wód gruntowych 

TAK TAK 

Gleby mułowo – torfowe – tworzące się na obszarach o 
stałej, dużej wilgotności 

NIE TAK 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 
2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 oraz Opracowania ekofizjograficznego dla gminy 
Zabierzów 

Obszary Wyżyny Krakowskiej pokrywa gruby, nieraz kilkumetrowy płaszcz lessów, który stał 
się materiałem tworzącym wysoko cenione gleby lessowe. Powstałe w ten sposób gleby 
zaliczane do gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej I –III, przydatne są dla upraw wszelkich roślin 
użytkowych hodowanych w naszych warunkach klimatycznych. Gleby występujące 
w zwartych kompleksach, na obszarach o niewielkich spadkach są łatwe w uprawie 
i stosowaniu czynności agrotechnicznych. Na obrzeżach zwartych kompleksów wyżej 
wymienionych klas obserwuje się procesy zmywania. Większe nachylenie terenu powoduje, że 
warstwa gleby staje się cieńsza i łatwiej ulega degradacji. Występuje tu zjawisko gleby 
niecałkowitej przeważnie na podłożu wapiennym. Na takich terenach wzrastają trudności 
uprawy roli i ograniczenie asortymentu uprawianych roślin. Niekorzystne stosunki wodne, 
nadmierne spadki i erozja powodują zmianę sposobu użytkowania z upraw polowych na trwały 
użytek zielony (pastwisko, łąka). 

Wyżyna Krakowska charakteryzuje się przewagą gleb dobrych i bardzo dobrych, a w związku 
z tym istnieje niewielka potrzeba zadarniania. Wskutek procesów wietrzenia z pojawiających 
się wśród lessów skał wapiennych powstały gleby rędzinowe o przeciętnych cechach 
uprawowych – klasa III-IV. Przy nadmiarze wilgoci gleby te mażą się, natomiast nawet 
krótkotrwały brak wilgoci powoduje jej wysychanie, co utrudnia, a czasem uniemożliwia 
podjęcie prac polowych, a także mechaniczną uprawę. Gleby te są bardzo podatne na 
wszelkiego rodzaju erozję. Rędziny nadają się do uprawy pszenicy, żyta, roślin motylkowych. 
Płytkie piaski występujące na wapieniach są mało przydatne rolniczo i tworzą grunty klas 
V i VI. 

W niższych partiach szerokiej doliny Rudawy, w którym to obszarze zlokalizowany jest teren 
inwestycji, wytworzyły się duże kompleksy łąkowe - klas III-IV. Powstały one na ciężkich 
madach, trudnoprzepuszczalnych, występujących w miejscach długo stagnujących wód – na 
zalewiskach. Na wyższych terasach rzeki struktura mad pozwala na uprawy polowe – klasy 
I - III. Występują tu mady pyłowe o dużej miąższości na przepuszczalnym podłożu (piasku, 
żwiru) przydatne do uprawy wszystkich roślin uprawowych, z wyjątkiem warzyw i roślin 
sadowniczych. 

Niemal cały teren odznacza się podatnością na degradację naturogeniczną i uprawową. 
Niewłaściwe użytkowanie gruntów oraz stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony 
roślin są głównymi czynnikami antropogenicznymi powodującymi niszczenie gleb. 

W okresach roztopów wiosennych oraz nawalnych deszczy występują procesy denudacyjno- 
erozyjne o charakterze zmywowym. Charakterystyczne jest przemieszczanie się warstw 
przypowierzchniowych (spełzywanie) zwłaszcza w obrębie stoków i zboczy niezadarnionych 
i nie pokrytych trwałą roślinnością drzewiastą. 
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Gleby w gminie Zabierzów charakteryzują się jednym z największych udziałów gleb 
o odczynie kwaśnym i bardzo kwaśnym w całym powiecie krakowskim (62%). Na ponad 
połowie areału zachodzi konieczność prowadzenia zabiegów wapnowania. Zabiegi takie, 
prowadzone w różnym zakresie, powinny być wykonywane na 79% powierzchni gleb gminy. 
Z kolei na obszarze gminy Liszki występują gleby o charakterze obojętnym i zasadowym. 

Na obszarze gminy Zabierzów stwierdzono wysoką oraz bardzo wysoką zawartość 
przyswajalnego fosforu jedynie na 30% ogółu użytków rolnych, a potasu na 23%. Natomiast 
wysoka i bardzo wysoka zawartość przyswajalnego magnezu występuje na ponad połowie 
obszaru – 58%. Na terenie gminy nie występuje problem zanieczyszczenia metalami ciężkimi 
w stopniu wymagającym zabiegów rekultywacyjnych. Z kolei w gminie Liszki obojętny lub 
zasadowy odczyn pH wpływa korzystnie na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny 
z gleby. Występujące gdzieniegdzie zakwaszenie powoduje, że proces pobierania przez rośliny 
składników pokarmowych, w istotny sposób jest utrudniony. Ponadto, dochodzi wówczas do 
aktywacji związków toksycznych, czego efektem jest wzrost pobierania metali ciężkich przez 
rośliny. W efekcie, zjawiska te prowadzą do zmniejszenia ilości plonów i pogorszenia jakości 
uzyskanych produktów. 

Sam obszar portu lotniczego pod względem przydatności gleb, traktowany jest jako teren 
zabudowy intensywnej niepodlegającej kwalifikacji rolniczej, co uwidocznione zostało na 
mapie glebowo-rolniczej województwa małopolskiego. Wycinek tej mapy przedstawiono na 
poniższym rysunku. 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

  |   | Grudzień 2017 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce Strona 86
 

Rysunek 14 Mapa glebowo-rolnicza rejonu lotniska 

 
Legenda rodzajów gleb: 

 

Źródło: miip.geomalopolska.pl 

 Warunki geologiczne i hydrologiczne 

Analizę warunków gruntowych i wodno-gruntowych przeprowadzono na podstawie informacji 
pozyskanych z archiwalnych dokumentacji geologiczno-inżynierskich, tj. opracowania pn. 
„Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projekstu budowlanego remontu i rozbudowy 
drogi startowej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Balicach, powiat 
krakowski, województwo małopolskie”. 
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Rysunek 15 Orientacyjna lokalizacja istniejącej drogi startowej - wycinek Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Polski 

 
Źródło: szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000; Arkusz Kraków nr 973 

Geologicznie omawiany obszar leży w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, tektonicznego 
obniżenia wypełnionymi osadami miocenu, reprezentowanymi przez iły i iły piaszczyste. 
Utwory te pokrywa warstwa gruntów czwartorzędowych wykształconych w postaci lessów 
górnych pochodzenia eolicznego. Rozpoznanie geologiczne wskazuje, iż profil gruntowy 
budują pyły oraz gliny pylaste niekiedy ze znaczną ilością części organicznych. W dawnych 
zagłębieniach terenu potrafiły odłożyć się warstwy namułów oraz torfów. 

Na całym terenie lotniska występują spoiste grunty mineralne (w tym pyły, gliny pylaste). 
Grunty te tworzą jednorodną przypowierzchniową strefę profilu gruntowego od poziomu 
istniejącego terenu do głębokości ok. 8-10 m p.p.t. Lokalnie również można się spodziewać 
występowania soczewek gruntów organicznych oraz zwiększonego udziału części 
organicznych w przypowierzchniowych warstwach profilu gruntowego, jednakże w dostępnej 
literaturze soczewki te były wskazane na znacznych głębokościach (tj. poniżej 10 m p.p.t) zaś 
ich miąższość nie przekraczała wartości ok. 0,5 m.  

Pierwsze ciągłe ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości poniżej 
7 m p.p.t. Badania geotechniczne wykonane w czerwcu 2015 roku potwierdziły występowanie 
zwierciadła wody gruntowej tylko w jednym otworze wiertniczym. Poziom wodonośny 
nawiercono na głębokości 8 m p.p.t w przewarstwieniu piaszczystym. W związku 
z występowaniem zalegających powyżej utworów spoistych woda ta znajduje się pod 
ciśnieniem, a poziom stabilizacji zwierciadła wody gruntowej występuje na głębokości 6 m 
p.p.t. (231.8 m n.p.m.). 

Archiwalna informacja geologiczna w postaci polowych kart otworów studziennych 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu lotniska wskazuje, że warstwa 
wodonośna (piaszczysta) występuje poniżej warstwy pyłów i glin pylastych. Nawiercone 
zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości od 14 do 16 m p.p.t. (co odpowiada 
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rzędnym 219,75 m n.p.m. – 222,9 m n.p.m.) z poziomem stabilizacji na głębokości od 5 do 10 
m p.p.t. (co odpowiada rzędnym 228,75 m n.p.m. – 229,2 m n.p.m.). Należy mieć na uwadze, 
że warunki gruntowo-wodne panujące aktualnie na terenie planowanej inwestycji mają ścisły 
związek z brakiem intensywnych opadów atmosferycznych w ostatnim okresie, a okresowe 
wahania zwierciadła wody gruntowej mogą dochodzić do ± 3 m. 

 Kopaliny 

W bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Kraków-Balice nie są zlokalizowane żadne zakłady 
prowadzące wydobycie kopalin.  

Lokalizacja złóż przedstawiona została na poniższych mapach. 

Rysunek 16 Mapa rozmieszczenia złóż kamieni łamanych i blocznych 

 
Źródło: geoportal.pgi.gov.pl/  
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Rysunek 17 Mapa rozmieszczenia złóż surowców skalnych zwięzłych w rejonie Krakowa 

 
Źródło: geoportal.pgi.gov.pl/ 

Rysunek 18 Mapa rozmieszczenia złóż surowców ilastych w rejonie Krakowa 

 
Źródło: geoportal.pgi.gov.pl 
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Największe skupisko zasobów złóż kopalin zlokalizowanych w sąsiedztwie lotniska Kraków-
Balice znajduje się w okolicach Krzeszowic oddalonych o około 16 km od miejsca inwestycji. 
Występujące tam złoża to przede wszystkim kamienie łamane i bloczne oraz piaski i żwiry. 
W sąsiedztwie lotniska nie występują złoża węgli kamiennych, brunatnych oraz torfów, złoża 
rud miedzi, rud cynku i ołowiu. Ponadto w okolicy Portu nie stwierdzono występowania złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Wody mineralne 

Zgodnie z danymi PIG najbliższe ujęcia wód mineralnych (Mateczny, Swoszowice, 
Krzeszowice) znajdują się w odległości ponad 10 km od obszaru inwestycji. 

 Wody 

 Wody powierzchniowe  

Lotnisko leży w zlewniach rzek Rudawa (JCWP Rudawa od Racławki do ujścia) i Sanka 
(JCWP Sanka), będących lewobrzeżnymi dopływami Wisły. 

Północno-wschodnia część terenu lotniska znajduje się bezpośrednio w zlewni potoku 
Olszanickiego będącego dopływem Rudawy. 

Wzdłuż zachodniej części terenu lotniska przebiega potok Aleksandrówka. Jest on dopływem 
rzeki Brzoskwinki, przebiegającej około 400 metrów na południowy-zachód od lotniska. Potok 
Brzoskwinka jest dopływem rzeki Sanki i stanowi element JCWP Sanka.  

JCWP Rudawa od Racławki do ujścia jest zakwalifikowana jako silnie zmieniona część wód 
(SZCW).  

Tabela 15 Charakterystyka stanu rzeki Rudawy (JCWP Rudawa od Racławki do ujścia) 

Rudawa od Racławki do ujścia 

Kod klasyfikowanej JCWP  RW20009213699 

Typ abiotyczny  9 (Mała rzeka wyżynna węglanowa) 

Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej  tak 

Elementy biologiczne IV 

Elementy fizykochemiczne II 

Elementy hydromorfologiczne II 

Stan/Potencjał  ekologiczny SŁABY* 

Czynnik determinujący potencjał ekologiczny makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce 
bentosowe, ichtiofauna 

Stan chemiczny  DOBRY 

Stan JCWP  ZŁY 

*wg PMŚ, umiarkowany wg aPGW co stoi w sprzeczności z klasą elementów biologicznych 
Źródło: aPGW/PMŚ 

JCWP Sanka jest zakwalifikowana jako silnie zmieniona część wód (SZCW).  
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Tabela 16 Charakterystyka stanu rzeki Sanki (JCWP Sanka) 

Sanka 

Kod klasyfikowanej JCWP  RW20007213589 

Typ abiotyczny  7  

(Potok wyżynny węglanowy z substratem 
gruboziarnistym) 

Klasyfikacja JCWP jako silnie zmienionej  tak 

Elementy biologiczne III 

Elementy fizykochemiczne II 

Elementy hydromorfologiczne II 

Stan/Potencjał  ekologiczny UMIARKOWANY 

Czynnik determinujący potencjał ekologiczny fitobentos, makrofity 

Stan chemiczny  DOBRY 

Stan JCWP  ZŁY 

Źródło: aPGW/PMŚ 

 

Jak wynika z powyższych tabel czynnikiem powodującym, że potencjał ekologiczny tych rzek 
jest poniżej potencjału dobrego, są elementy biologiczne. Elementy fizykochemiczne jak i 
hydromorfologiczne są na poziomie II klasy. 

Obie JCWP są sklasyfikowane jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla 
opisywanych JCWP ustanowiono odstępstwo 4(4) – 1 tj ze względu na brak możliwości 
technicznych do 2012 roku. 

Dla obu JCWP wg aktualizacji PGW (Plany Gospodarowania Wodami) nie zidentyfikowano 
presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości powodujących, 
że potencjał obu JCWP jest poniżej dobrego.  

Na poniższym rysunku przedstawiono położenie terenu inwestycji względem wód 
powierzchniowych. 
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Rysunek 19 Wody powierzchniowe w otoczeniu planowanej inwestycji 

Źródło: www.psh.gov.pl 

 Zlewnia Rudawy 

Potok Olszanicki jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Rudawy, do której uchodzi 100 m 
powyżej mostu drogowego w ciągu ulicy Zakliki z Mydlnik (gmina Kraków). Źródła potoku 
położone są na wysokości około 235 m n.p.m. powyżej lotniska w Balicach (gmina Zabierzów). 
Długość cieku od źródeł do ujścia wynosi 4,5 km przy różnicy wysokości około 25 m. 
Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 7,56 km2.  

Ciek ten płynie korytem naturalnym powyżej, jak i poniżej terenów lotniska, natomiast 
w granicy terenu lotniska jego koryto zastało zarurowane. Przed wlotem na teren lotniska potok 
zbiera wody opadowe między innymi z terenów Instytutu Zootechniki w Aleksandrowicach, 
terenów wsi Aleksandrowice i odcinka autostrady A4.  

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody 
powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji S. A. w Krakowie (Dz.Urz.Woj. Malop. z 2011 r. Nr 369 Poz 3163), zmienionego 
rozporządzeniami nr 4/2011 z dnia 12 października 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Malop. z 2011r. Nr 
499 Poz 4859) oraz nr 2/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Malop. z 2012 r. Poz 3580), 
tereny lotniska znajdują się w strefie terenu ochrony pośredniej dla ujęcia wody 
powierzchniowej z rzeki Rudawy. Ponizszy rysunek przedstawia granicę strefy ochrony 
pośredniej ujęcia wody z rzeki Rudawy w odniesieniu do terenów lotniska. 
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Rysunek 20 Granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Rudawy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. 

W obrębie tego terenu zabrania się miedzy innymi: 

• wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi 
i roztopowymi, oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni komunalnych, przydomowych 
i przemysłowych oraz poza ściekami pochodzącymi z obiektów chowu lub hodowli ryb 
łososiowatych lub innych, jeżeli wzrost zawartości poszczególnych substancji 
w wykorzystanych wodach przekracza: 

• BZT5 – 3 mg O2/l; 

• ChZTCr – 7 mg O2/l; 

• Zawiesiny ogólne – 6 mg/l; 

• Azot ogólny – 1 mg N/l; 

• Fosfor ogólny – 0,1 mg P/l; 

• przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych; 

• lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu ropy naftowej oraz produktów 
ropopochodnych (z wyłączeniem gazu płynnego), a także substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego; 

• budowy autostrad, torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz 
parkingów bez ujmowania wód opadowych w systemy kanalizacji deszczowej zamkniętej 
lub otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie 
ich przed wprowadzaniem do wód i do ziemi, do poziomu wymaganego przepisami 
odrębnymi; 
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• lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

• mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte 
obiegi wody; 

• budowy nowych oczyszczalni przemysłowych na terenach objętych zbiorowym systemem 
kanalizacji sanitarnej; 

• prowadzenia robót ziemnych w pasie do 200 m po obu stronach cieków bez wcześniejszego 
powiadomienia użytkowników wody. 

Potok Olszanicki w zlewni Rudawy jest obecnie jedynym odbiornikiem wszystkich wód  
opadowych z terenu lotniska. Wody opadowe i roztopowe ujmowane są w szczelny system 
kanalizacji deszczowej, a następnie przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczane do 
jakości wymaganej odrębnymi przepisami. 

Stosowane na terenie lotniska systemy pozwalają na spełnienie wymagań określonych dla 
strefy terenu ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy. 

 Zlewnia Sanki 

Po południowo-zachodniej stronie lotnisko sąsiaduje z potokiem Brzoskwinka, będącym 
dopływem Sanki. Na rzece Sance w dolnym jej biegu zlokalizowane jest ujęcie wodociągu 
komunalnego dla Krakowa.  

Rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
z dnia 7.08.2012r., w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej 
z rzeki Sanki w km 0+375 na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
S. A. w Krakowie określa miedzy innymi zakres strefy oraz wymagania dotyczące inwestycji 
oraz gospodarki wodno-ściekowej w tych zakresach.  

Poniższy rysunek przedstawia granice strefy ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Sanki 
w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska.  
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Rysunek 21 Granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wody z rzeki Sanki 

 
Źródło: rozporządzenia nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
z dnia 7.08.2012 r. 

W obrębie tego terenu zabrania się miedzy innymi: 

• wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi 
i roztopowymi, oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni komunalnych, przydomowych 
i przemysłowych oraz poza ściekami pochodzącymi z obiektów chowu lub hodowli ryb 
łososiowatych lub innych, jeżeli wzrost zawartości poszczególnych substancji 
w wykorzystanych wodach przekracza: 

• BZT5 – 3 mg O2/l; 

• ChZTCr – 7 mg O2/l; 

• Zawiesiny ogólne – 6 mg/l; 

• Azot ogólny – 1 mg N/l; 

• Fosfor ogólny – 0,1 mg P/l; 

• przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych, 

• lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych (z wyłączeniem gazu płynnego) oraz substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego; 

• budowy autostrad, torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz 
parkingów bez ujmowania wód opadowych w systemy kanalizacji deszczowej zamkniętej 
lub otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie 
ich przed wprowadzaniem do wód i do ziemi, do poziomu wymaganego przepisami 
odrębnymi; 
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• lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

• mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte 
obiegi wody; 

• budowy nowych oczyszczalni przemysłowych na terenach objętych zbiorowym systemem 
kanalizacji sanitarnej; 

• prowadzenia robót ziemnych w pasie do 200 m po obu stronach cieków bez wcześniejszego 
powiadomienia użytkowników wody. 

Rozporządzenie stwierdza, że teren istniejącego lotniska nie znajduje się w granicy strefy 
ochrony pośredniej II rzędu ujęcia wody z rzeki Sanki ze względu na pełne skanalizowanie 
terenu lotniska oraz fakt, że odbiornikiem ścieków sanitarnych oraz opadowych i roztopowych 
jest potok Olszanicki. 

 Monitoring wód powierzchniowych  

Wody rzeki Rudawy oraz Sanki badane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
przez WIOŚ w Krakowie w następujących punktach pomiarowych zlokalizowanych w pobliżu 
inwestycji: 

• ujście Racławki do Rudawy w Nielepicach – punkt państwowego monitoringu jakości wód 
oznaczony jako PLO1S1501_3232 Rudawa Nielepice,  

• rzeka Rudawa przed zbiornikiem retencyjnym ujęcia wody dla Miasta Krakowa – punkt 
PLO1S1501_1778 Rudawa Kraków, 

• Rzeka Sanka – punkt PL01S1501_1772 Liszki. 

W punktach tych realizowany jest pełny zakres monitoringu wód powierzchniowych 
przewidziany przez Państwowy Monitoring Środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami 
UE oraz przepisami krajowymi. 

Wyniki monirotingu stanowią podstawę wyznaczenia klas elementów biologicznych, 
fizykochemicznych i hydromorfologicznych oraz ocenę stanu chemicznego. 

W ramach monitoringu wód prowadzonego przez WIOŚ w Krakowie dokonano także oceny 
wód rzeki Rudawy ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Do oceny jakości wód ujmowanych w celu zaopatrzenia ludności w wodę pitną zastosowano 
następujące kategorie: 

• A1 – wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz 
dezynfekcji, 

• A2 – wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności 
utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji i dezynfekcji (chlorowanie 
końcowe), 

• A3 – wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 
w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu 
aktywnym, dezynfekcji (ozonowanie, chlorowanie końcowe). 
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Punkt oceny wód rzeki Rudawy ustanowiono w km 9,0 w miejscowość Podkamycze punkt 
PLRW20007213589. Wg. powyższej klasyfikacji wody w tym punkcie klasyfikuje się do 
kategorii A3. 

 System gospodarowania wodami opadowymi 

Sieć odprowadzająca wody opadowe z terenów lotniska, składająca się z szeregu kolektorów, 
kanałów, przewodów drenażu, urządzeń kanalizacyjnych wraz z zarurowanymi odcinkami 
potoku Olszanickiego jest złożona, co wynika ze stopniowej rozbudowy lotniska, a co za tym 
idzie związanej z nim rozbudowy infrastruktury technicznej. 

Tabela 17 przedstawia zestawienie istniejących wylotów, którymi wody opadowe 
odprowadzane są do zarurowanej części potoku Olszanickiego, wraz z powierzchnią 
i charakterystyką odwadnianej zlewni oraz maksymalną ilością wód opadowych.  

Tabela 17 Zestawienie wylotów kanalizacji opadowej MPL Kraków-Balice 

Nazwa 
wylotu 

Kilometraż 
Pow. 
zlewni 
[ha] 

Charakterystyka zlewni 
Max. ilość 
ścieków  

[l/s] 

D43a 4+312 195,83 Wody opadowe z terenów: 

- zachodniej części drogi startowej, drogi 
kołowania, płyty i miejsc postojowych samolotów 
cywilnych, 

- Jednostki Wojskowej, w tym płyty i miejsc 
postojowych samolotów wojskowych. 

Na ciągu tym zlokalizowana jest Awaryjna 
Podczyszczalnia Wód Opadowych (2 separatory), 
która ma za zadanie zapobieganie skutkom 
wycieku paliwa w katastrofach lotniczych. 

Dodatkowo do wlotu odprowadzane są wody z 
parkingu nadziemnego oraz zachodniej części 
terminala. 

1210,0 

D43b 4+312 3,66 Wody opadowe z terenów części cywilnej płyty 
postojowej samolotów (PPS). 

450,0 

D45 4+241 32,41 Wody opadowe z terenów części dróg kołowania. 560,0 

D46 4+192 0,00036 Śladowe ilości wód pochodzących z odwodnienia 
infrastruktury teletechnicznej. 

0,1 

D47 4+155 0,0028 Nieznaczne ilości wód pochodzących z cywilnej 
płyty postojowej samolotów. 

0,4 

WSt10 4+033 5,12 Wody opadowe z terenów: 

- stacji Transformatorowej ST-10 i otoczenia, 

- budynku CARGO i otoczenia, 

- wschodniej części terminali, 

- stanowisk parkingowych oraz dróg dojazd. 
Odprowadzane wody podczyszczone są w 
osadniku przepływowym i separatorze 
lamelowym. 

340,0 
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Nazwa 
wylotu 

Kilometraż 
Pow. 
zlewni 
[ha] 

Charakterystyka zlewni 
Max. ilość 
ścieków  

[l/s] 

W4bis 3+766 6,34 Wody opadowe z terenów: 

- części cywilnej płyty postojowej samolotów, 

- zaplecza budynku administracyjno-technicznego 
(BAT) oraz z parkingów. 

Wody opadowe podczyszczane są w układzie 
mechanicznego oczyszczania składającego się z 
komory osadnikowo-przelewowej i separatora 
koalescencyjnego i przetrzymywane w zbiorniku 
retencyjnym. 

280,0 

W5 3+874 9,37 Wody opadowe z terenów: 

- części dróg kołowania, 

- części cywilnej płyty postojowej samolotów 
(cześć północno-wschodnia – ‘Łącznik’) 

Wody opadowe z ww. terenów podczyszczane są 
w separatorach substancji ropopochodnych 
zintegrowanych z osadnikami oraz zbiornikami 
retencyjnymi. 

260,0 

Źródło: pozwolenie wodnoprawne znak SR-IV 7322.1.294.2016.JP z dnia 27.04.2017 r.  

Wody opadowe odprowadzane wylotami: D43a, D43b, D45, D46, D47 są oczyszczane  
w APWO i wyprowadzone wspólnie z wodami opadowymi z wylotu W5 do potoku 
Olszanickiego. 

 Gospodarowanie wielkością odpływu wód opadowych  

Kompleksowa analiza hydrologiczna potoku Olszanickiego w zakresie zlewni lotniska 
Kraków-Balice wykonana w styczniu 2016 r. pozwoliła na określenie maksymalnej 
przepustowości potoku Olszanickiego oraz maksymalnej dopuszczalnej wielkości odpływu 
z terenów MPL. W analizie uwzględniono cały istniejący układ odwodnienia oraz wykonano 
matematyczny model układu w celu ustalenia wielkości przepływów. Przyjęta częstość deszczu 
obliczeniowego dla kanalizacji opadowej wynosiła 1 raz na 5 lat (p=20%). Analizowano różne 
czasy trwania deszczu. Maksymalne odpływy na wylocie z potoku Olszanickiego z terenów 
lotniska pokazano w tabeli poniżej. 

Tabela 18 Maksymalne odpływy z terenu lotniska 

Czas trwania [min] Przepływ maksymalny [m3/s] 

10 2,54 

15 2,70 

30 2,88 

60 2,97 

120 2,69 

Źródło: analiza hydrologiczna Potoku Olszanickiego w zakresie zlewni lotniska Kraków-Balice – 
Olbrych, Hydrologia, Inżynieria Środowiska 
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Analiza wykazała, że przepływ o wartości 2590 l/s (maksymalny dopuszczalny odpływ z terenu 
lotniska, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnymi) można uznać jako 
przepływ brzegowy koryta potoku Olszanickiego. 

W analizie wykazano również, że maksymalny przepływ, który może pomieścić koryto potoku 
Olszanickiego poniżej lotniska kształtuje się na poziomie 3770 l/s. Potok Olszanicki w tej 
lokalizacji nie jest w stanie przyjąć większych przepływów. 

Szacuje się, że odpływ ze zlewni lotniska wynosi obecnie około 4,8 m3/s (dla wielkości zlewni 
określonej w pozwoleniu wodnoprawnym, przy założeniu prawdopodobieństwa wystąpienia 
deszczu 50% i czasu trwania 15 min). Wartość ta przekracza maksymalną dopuszczalną 
wartość odprowadzenia wód deszczowych do potoku Olszanickiego, dlatego część odpływu 
musi być retencjonowana. W ramach gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na 
terenie lotniska automatyczny system sterujący pracą systemu kanalizacji opadowej pozwala 
na przetrzymanie nadmiaru wód opadowych w zbiornikach retencyjnych, a następnie  
w sprzyjających warunkach odprowadzenie ich do odbiornika, czyli potoku Olszanickiego, 
w ilościach określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. 

Pomiar ilości wód opadowych przepływających przez potok Olszanicki odbywa się na jego 
wylocie z lotniska, w istniejącej studni pomiarowej (SP ist). Zlokalizowany tam czujnik 
reguluje odpływ ze zbiorników retencyjnych (przed W4bis zbiornik o objętości V=1163 m3, 
przed W5 zbiorniki o objętościach V= 650 m3 i V= 1300 m3) poprzez otwieranie 
umieszczonych na odpływach zasuw o napędzie elektrycznym. 

Dodatkowo w systemie tym funkcjonują także pozostałe zbiorniki retencyjne, należące do MPL 
Kraków-Balice w zlewni wylotu D43a (zbiornik retencyjny dla parkingu terenowego, zbiornik 
retencyjny przy drodze kołowania DK-B4) oraz zbiorniki retencyjne zewnętrznych podmiotów 
zlokalizowane na terenie lotniska (np. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wieża Kontroli Ruchu 
Lotniczego PAŻP, część wojskowa). Dodatkowo koryto potoku Olszanickiego chronione jest 
przed nadmiernymi spływami przez ograniczoną przepustowość rurociągu. 

 Gospodarnie jakością odprowadzonych wód opadowych  

Zgodnie z obowiązującą decyzją pozwolenia wodnoprawnego do potoku Olszanickiego można 
odprowadzać wyłącznie oczyszczone wody opadowe oraz nie można wprowadzać innych 
ścieków poza wodami opadowymi i roztopowymi. 

Powyższa decyzja określa jakość wód opadowych odprowadzanych do potoku Olszanickiego, 
dla których wartości wskaźników zanieczyszczeń nie mogą przekraczać:  

• Zawiesina ogólna - 100 mg/l; 

• Węglowodory ropopochodne - 15 mg/l; 

• ChZTCr - 125 mgO2/l; 

• Potas - 80 mgK/l; 

• Aldehyd mrówkowy - 2 mg/l. 

Wody opadowe odprowadzane z terenów lotniska oczyszczane są w trzech układach: 

• Awaryjnej Podczyszczalni Wód Opadowych (APWO), zlokalizowanej na zarurowanej 
części potoku Olszanickiego, a przejmującej wody opadowe i roztopowe odprowadzane 
wylotami D43a, D43b, D45, D46, D67 oraz WSt10. APWO składa się z dwóch 
równoległych ciągów podczyszczania ścieków o przepustowości 1500 l/s każdy. W skład 
każdego ciągu wchodzą następujące urządzenia: osadnik o objętości 80m3, separator 
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substancji ropopochodnych wyposażony w przelew awaryjny (skimer) oraz zbiornik 
awaryjny na paliwo CPN o pojemności 50 m3. W przypadku awarii związanej z wypływem 
znacznej ilości paliwa na płaszczyznach lotniskowych, gdy pojemność magazynowania 
substancji ropopochodnych w separatorze może okazać się zbyt mała, przelew awaryjny 
pozwala na odprowadzenie nadmiaru substancji ropopochodnych do zbiornika awaryjnego. 

• Urządzenia  oczyszczające wody opadowe zainstalowane na ciągach kanalizacyjnych przed 
wylotem W5, każdy z nich składający się z separatora substancji ropopochodnych 
zintegrowanego z osadnikiem oraz ze zbiornika retencyjnego. 

• Oczyszczalnia AWAS zlokalizowana przed wylotem W4bis, składająca się z komory 
osadnikowo-przelewowej i separatora substancji ropopochodnych. W układzie 
zainstalowano również system awaryjny zamykający dopływ wód deszczowych  
w przypadku przepełnienia komory separatora substancjami ropopochodnymi.  

Poniższy rysunek przedstawia uproszczony schemat kanalizacji opadowej MPL. 
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 Rysunek 22 Schemat systemu kanalizacji opadowej MPL 

 
Źródło: opracowanie własne
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Dodatkowo w ciągu sieci kanalizacyjnej występują inne urządzenia ochrony 
środowiska, niewskazane na powyższym schemacie. Zainstalowano je 
w następujących lokalizacjach: 

• Pompownia wód opadowych (parking przed budynkiem BAT) wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym (70 m3), osadnikiem i separatorem lamelowym (5 m3) 
oraz osadnikiem i separatorem lamelowym (3 m3); 

• Osadnik wraz z separatorem koalescencyjnym (3 m3) przed budynkiem LSRG; 

• Osadnik wraz z separatorem koalescencyjnym (0,7 m3) przed halą MH2; 

• Osadnik wraz z separatorem koalescencyjnym (3 m3) przed halą  MH2; 

• Osadnik  Epurbloc 2000 – myjnia lamp lotniskowych (przy ST-10); 

• Osadnik wraz z separatorem koalescencyjnym (0,7 m3) przed halą MH3; 

• Osadnik wraz z separatorem lamelowym (3 m3) przy parkingu 
wielopoziomowym; 

• Osadnik wraz separatorem lamelowym (3 m3) parking przy hotelu Hilton. 

MPL Kraków-Balice kontroluje co najmniej dwa razy w roku (w okresie trwania 
opadów lub roztopów) jakość odprowadzanych wód deszczowych w zakresie 
wskaźników zanieczyszczeń (zawiesiny ogólnej i węglowodorów 
ropopochodnych) z próbek ścieków pobranych do badań w punktach 
charakterystycznych systemu odwodnienia lotniska. Dodatkowo MPL 
zobowiązany jest do wykonywania co najmniej dwa razy w okresie jesienno-
zimowym, podczas wzmożonego stosowania środków do utrzymania nawierzchni 
lotniska i odladzania samolotów, dodatkowych analiz jakości odprowadzanych wód 
deszczowych przy wylocie W5 i W4bis w zakresie ChZT, potasu i aldehydu 
mrówkowego. 

Analiza wyników badań jakości wód opadowych w punktach wylotów określonych 
w pozwoleniach wodnoprawnych w okresie od grudznia 2015 do wrzesienia 2016 
wskazuje, że jakość odprowadzanych wód opadowych spełnia wymagania 
w zakresie wartości wskaźników zanieczyszczeń: zawiesiny ogólnej i substancji 
ropopochodnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.  

W okresie jesienno-zimowo-wiosennym, trwającym od października do kwietnia, 
w czasie występowania niskich temperatur, marznących deszczów i opadów śniegu, 
w celu utrzymania odpowiedniego stanu nawierzchni lotniskowych, 
a  w szczególności drogi startowej i dróg kołowania, konieczne jest stosowanie 
odladzających środków chemicznych. Spływające wody opadowe i roztopowe 
mogą zawierać zanieczyszczenia organiczne, spowodowane stosowaniem środków 
na bazie mrówczanów. Na terenie MPL, do odladzania nawierzchni trwałych 
stosuje się płyny (na drogach kołowania, drodze startowej i płycie postojowej 
samolotów) oraz granulaty (na płycie postojowej samolotów). Stosowane 
substancje są biodegradowalnymi mieszaninami na bazie mrówczanu sodu lub 
potasu.  

Tabela 19 i Tabela 20 przedstawiają roczne zużycie środków do odladzania 
nawierzchni. 
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Tabela 19 Roczne zużycie środków do odladzania nawierzchni na terenie MPL 
Kraków-Balice 

Rodzaj środka Roczne zużycie 

2014 2015 2016 

Płyn [ l/rok] 25 860 118 700 121 800 

Granulat [ kg/rok] 30 695 2 515 11 750 
 

Źródło: Dane MPL Kraków-Balice 

Do systemu kanalizacyjnego odprowadzane są również wody opadowe z 8 Bazy 
Lotnictwa Transportowego. Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące 
stosowanych na terenie Bazy środków do odladzania oraz ich ilościowego zużycia. 

Tabela 20 Roczne zużycie środków do odladzania nawierzchni – 8 Baza Lotnictwa 
Transportowego 

Nazwa środka Roczne zużycie 

2013 2014 2015 

Nordway KF i Ecoway SF – płyn [ 
l/rok] 

14 
100 

17 
000 

14 000 

Nordway NF i Mocznik 
nawozowy gr. 46% - granulat [ 
kg/rok] 

5 
650 

6 
950 

10 400 

Źródło: dane MPL Kraków-Balice 

W okresie zimowym prowadzone są rozszerzone badania jakości wód opadowych 
obejmujące następujące wskaźniki zanieczyszczeń: chemiczne zapotrzebowanie 
tlenu (ChZT), potasu oraz aldehydu mrówkowego. 

 Wody powierzchniowe  

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1121) 
pojęciem wody podziemne określono wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi 
w strefie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w bezposredniej styczności 
z gruntem lub podglebiem. 

Z powodu ich gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia jakości, 
wody podziemne zostały objęte programem państwowego monitoringu środowiska 
(PMŚ), którego koordynatorem jest Państwowy Instytut Geologiczny. Zadaniem 
PMŚ jest coroczna kontrola jakości wód podziemnych we wszystkich poziomach 
użytkowych. 

W ramach monitoringu regionalnego oraz lokalnego przeprowadzana jest kontrola 
jakości wód podziemnych oraz ustalanie istniejących i potencjalnych ognisk 
zanieczyszczeń, a także rozpoznanie wpływu naturalnych i antropogenicznych 
procesów kształtujących jakość wód. 

Województwo małopolskie należy do obszarów o małych w skali kraju zasobach 
eksploatacyjnych wód podziemnych. Ich rozmieszczenie na obszarze województwa 
jest bardzo nierównomierne, uwarunkowane zróżnicowaniem budowy 
geologicznej.  
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Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w rejonie Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych - Dorzecza Odry Częstochowa (326) oraz Dorzecza Wisły – 
Dolina Rzeki Wisła (Kraków - 450). W sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są: 
Zbiornik Olkusz – Zawiercie (454), Zbiornik Chrzanów (452), Subzbiornik 
Bogucice (451) oraz Niecka Miechowska (SE – 409). 

Rysunek 23 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) na terenie województwa 
małopolskiego 

Źródło: www.krakow.pios.gov.pl 

 

 

Lokalizacja planowanego 
przedsięwzięcia 
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Zbiornik Dorzecza Odry - Częstochowa (326) zlokalizowany w obrębie planowanej 
inwestycji, jest zbiornikiem szczelinowo-krasowym wydzielonym w skałach 
monokliny krakowsko-śląskiej, zbudowanym ze skrasowiałych i spękanych 
wapieni skalistych, pyłowych, a miejscami marglistych górnej jury. Wodonośność 
poziomu górnojurajskiego uzależniona jest od stopnia spękania, zeszczelinowienia 
i skrasowienia skał. Zasilanie poziomu wodonośnego odbywa się poprzez 
infiltrację opadów.  

Zbiornik – Dolina Rzeki Wisła (450) stanowi zbiornik czwartorzędowy. Główne 
zbiorniki wód podziemnych występujące w utworach czwartorzędowych związane 
są z dolinami rzecznymi i z kopalnym systemem dolin, który w części zachodniej 
województwa tylko w nieznacznym stopniu pokrywa się ze współczesnym 
układem hydrograficznym. Są to zbiorniki o porowym charakterze ośrodka, 
zlokalizowane w holoceńskich utworach piaszczystych i piaszczysto-żwirowych, 
lokalnie zaglinionych, wykazujące zróżnicowaną naturalną odporność na 
zanieczyszczenie. Zbiorniki związane z dolinami rzecznymi są bardzo wąskie 
o miąższości osadów wodonośnych najczęściej 3-6 m, a sporadycznie 10-12 m. Dla 
większości zbiorników brak jest izolującej pokrywy w stropie warstw 
wodonośnych, co umożliwia przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do 
wód podziemnych. 

Jakość wód podziemnych głównych użytkowych zbiorników wodnych woj. 
małopolskiego jest bardzo zróżnicowana. W przeważającej mierze GZWP są słabo 
izolowane od powierzchni terenu. Szczególnie podatne na antropopresję są 
zbiorniki czwartorzędowe oraz zbiorniki trzeciorzędowo-kredowe w niecce 
miechowskiej (408 i 409) oraz zbiornik jurajski (326) w monoklinie krakowsko-
śląskiej. Stosunkowo dobrze izolowanymi zbiornikami są zbiorniki triasowe przy 
czym poprzez okna tektoniczne i szczeliny skalne wchodzą w kontakt z wyżej 
i niżej położonymi horyzontami wodonośnymi, a także podlegają silnemu 
drenażowi przez górnictwo podziemne czy duże ujęcia wód. 

W rejonie Małopolski przeważają wody podziemne mieszczące się w klasach 1b – 
III. Wody klasy Ia – wody najwyższej jakości występują w zbiornikach 
szczelinowo-krasowych i szczelinowo-porowych na obszarze Niecki 
Miechowskiej oraz w okolicy Karpat. Wody o najniższych klasach czystości 
charakteryzują głównie zbiorniki usytuowane w dolinach rzecznych. Według 
kryterium czasu przenikania zanieczyszczeń z powierzchni terenu do GZWP 90% 
wód podziemnych zlokalizowanych w województwie małopolskim kwalifikuje się 
do klasy AB tj. wód zagrożonych.  

Do głównych czynników degradujących wody podziemne należy zaliczyć związki 
azotu, zanieczyszczenia bakteriologiczne oraz ponadnormatywne ilości żelaza 
i manganu. Część zmian jakości wód można także wiązać z sezonowymi i rocznymi 
zmianami warunków klimatycznych. Wyniki badań monitoringu wskazują na 
konieczność uzdatniania wód ujmowanych prawie ze wszystkich GZWP na terenie 
województwa małopolskiego. 

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

W 2008 r. wyznaczono na obszarze Polski 172 JCWPd (po weryfikacji przebiegu 
granic JCWPd wydzielonych w 2004 r.). Podział ten obowiązuje od dnia 1 listopada 
2016 r. tj. od dnia wejścia w życie Rozporządznia Rady Ministrów z dnia 
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18.10.2016 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły. 

Według tego obowiązującego obecnie podziału analizowane przedsięwzięcie 
znajduje się na pograniczu dwóch obszarów jednolitych części wód podziemnych 
JCWPd nr 131 oraz JCWPd nr 147, co orientacyjnie przedstawiono na poniższym 
rysunku. 

Rysunek 24 Orientacyjna lokalizacja inwestycji na tle podziału Polski na jednolite 
obszary wód podziemnych  

 

 
Źródło: www.psh.gov.pl 

Jednolita Część Wód Podziemnych nr 131 obejmuje Region Środkowej Wisły  
w pasie Wyżyn i ma powierzchnię 834,5 km2. Jednolita Część Wód Podziemnych 
nr 147 obejmuje Regiony Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia oraz 
Środkowej Wisły w pasie Wyżyn i ma powierzchnię 484,2 km2. 

Głębokość występowania wód słodkich na tych obszarach przekracza 500 m. Cechą 
szczególną wyżej wymienionych obszarów Jednolitych Części Wód Podziemnych 
jest wielopiętrowy układ hydrogeologiczny zwykłych wód podziemnych oraz 
występowanie na powierzchni odkrytych, szczelinowo-krasowych zbiorników wód 
podziemnych, o dużym stopniu zagrożenia.   

Zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach informacyjnych omawianych 
JCWPd poniżej przedstawiono ich ogólną charakterystykę: 

Orientacyjna 
lokalizacja lotniska 
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• JCWPd nr 131 – piaski, piaski ze żwirem i żwiry czwartorzędowe o 
miąższości 5-35 m, warstwa wodonośna o typie porowym, 

• JCWPd nr 147 – piaski i żwiry czwartorzędowe o miąższości 0,7-30,3 m, 
warstwa wodonoścna o typie porowym. 

W poniższej tabeli podano ocenę stanu i identyfikację oddziaływań na omawoame 
JCWPd. 

Tabela 21 Ocena stanu i identyfikacja oddziaływąń na JCWPd (2012 r.) 

 JCWPd nr 131 JCWPd nr 147 

Stan ilościowy dobry dobry 

Stan chemiczny dobry dobry 

Ocena ogólna stanu dobry dobry 

Ocena ryzyka niespełnienia 
celów środowiskowych 

niezagrożona zagrożona 

Przyczyna zagrożenia 
nieosiągnięcia celów 
środowiskowych  

nd 

Antropogeniczne: 

ścieki komunalne, przemysłowe, 

składowiska odpadów, 

zbiorniki z produktami naftowymi 
i inne, 

szlaki komunikacyjne, 

rolnictwo – środki ochrony roślin i 
nawozy mineralne, 

intensywny drenaż poziomów 
wodnośnych – ujęcia komunalne, 
kopalnie rud i węgla kamiennego 
oraz przekroczenie zasobów 
dostępnych do zagospodarowania, 

Presja na stan ilościowy 

ujęcia wód podziemnych, 

oddziaływania lokalne, 

leje depresji związane z 
prowadzeniem 
eksploatacji kruszywa w 
rejonie Krzeszowic  

ujęcia wód podziemnych, 

oddziaływania lokalne, 

regionalny lej depresji związany z 
prowadzeniem eksploatacji węgla 
kamiennego – kopalnia Janina, 

złoża kruszyw naturalnych w 
dolinie Wisły, 

lokalne leje depresji 

Presja na stan chemiczny 

miasta: Kraków (płn. 
część), Krzeszowice, 
Skała, 

zanieczyszczenia lokalne, 

rolnictwo, 

przemysł  

miasta: Libiąż, Trzebinia i 
Chrzanów , 

zanieczyszczenia lokalne, 

przemysł chemiczny, budowlany, 

brak kanalizacji na obszarach 
wiejskich, 

wysypiska śmieci i składowiska 
odpadów 

Źródło: opracownaie własne na podstawie Kart informacyjncych JCWPd, 
www.psh.gov.pl 

Objaśnienia: 
nd – nie dotyczy 
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 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej  

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, szaty roślinnej, grzybów, bezkręgowców, 
płazów, gadów oraz ssaków (poza nietoperzami) została przeprowadzona na 
terenie, którego granicę stanowiła strefa 500 m wytyczona od granic 
projektowanego przedsięwzięcia. Większy zasięg przestrzenny miały badania 
ptaków - do 13 km od granic lotniska oraz nietoperzy – badania potencjalnych 
zimowych kryjówek prowadzono w odległości do 3 km od granic lotniska. 

Metodyka badań przyrodniczych została opisana w rozdziale 10.9 

Szczegółowe wyniki inwentaryzacji przyrodniczej znajdują się w załączniku nr I. 

 Siedliska przyrodnicze  

Na badanym obszarze stwierdzono obecność typów dwóch siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: 6510 - ekstensywnie 
użytkowane, niżowe łąki świeże (Arrhenatherion) oraz 91E0 - łęgi wierzbowe, 
topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). łączna powierzchnia płatów tych siedlisk 
wynosi  4,307 ha. Stan ich ochrony oceniono na U1 (dwa płaty) lub U2 (trzy płaty). 

Ponadto stwierdzono obecność dwóch płatów eutroficznych łąk wilgotnych ze 
związku Calthion (65XX), o powierzchni 7,860 ha. Siedlisko to nie zostało 
wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, jednak ze względu na jego 
bogactwo florystyczne, wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, a także 
rosnące zagrożenie, zasługuje na uwagę i ochronę, czego wyznacznikiem jest 
uwzględnienie go w przewodniku metodycznym (Mróz W. [red.] 2015. Monitoring 
siedlisk przyrodniczych Część IV]). 

• 6510 - ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion)  

Na obszarze inwentaryzacji zlokalizowano dwa płaty bogatych florystycznie łąk 
świeżych  na północ od miejscowości Cholerzyn. Platy te zajmują łączną 
powierzchnię 1,263 ha i znajdują się  po obu stronach grobli, którą biegnie droga 
gruntowa. Jeden z płatów otrzymał ocenę stanu ochrony U1, mniejszy - U2. 

W składzie florystycznym dominują: bodziszek łąkowy (Geranium pratense), 
jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), 
szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), rdest wężownik (Polygonum bistorta), chaber 
łąkowy (Centaurea jacea), barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium), jaskier 
ostry (Ranunculus acris), rozłogowy (Ranunculus repens) i różnolistny 
(Ranunculus auricomus), przytulia pospolita (Galium mollugo), wyka ptasia (Vicia 

cracca), świerzbnica polna (Knautia arvensis), ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare), 
babka lancetowata (Plantago lanceolata), groszek łąkowy (Lathyrus pratensis), 
krwawnik pospolity (Achillea millefolium), głowienka pospolita (Prunella 

vulgaris), gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminea), krwawnik pospolity (Achillea 

millefolium), ostrożeń siwy (Cirsium canum), firletka poszarpana (Lychnis flos-

cuculi), dzięgiel leśny (Angelica sylvestris), pięciornik gęsi (Potentilla anserina) 
oraz  przywrotniki Alchemilla sp. 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 109 
 

Wśród traw dominują: tymotka łąkowa (Phleum pratense), wyczyniec łąkowy 
(Alopecurus pratensis), kłosówka wełnista (Holcus lanatus), kupkówka pospolita 
(Dactylis glomerata), konietlica łąkowa (Trisetum flavescens), mozga trzcinowata 
(Phalaris arundinacea),  

Bogate gatunkowo łąki rajgrasowe Arrhenatheretum elatioris należą na 
analizowanym terenie do dość rzadko spotykanych fitocenoz. W większości 
wyróżnia je mała różnorodność gatunkowa, co jest efektem zbyt częstego lub 
wczesnego koszenia oraz podsiewania mieszanek traw i roślin bobowatych. 

• 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)  

Na obszarze zbiorowisko występuje w formie łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-

Alnetum (siedlisko przyrodnicze 91E0-3). Fitocenoza ta rozwija się najczęściej 
w dolinach niewielkich cieków wodnych, na żyznych siedliskach o zróżnicowanej 
wilgotności. Łęgi takie mogą być zalewane powierzchniowymi wodami rzecznymi 
lub zasilane ruchomymi wodami gruntowymi.  

Na obszarze inwentaryzacji zdelimitowano trzy niewielkie płaty siedliska 91E0-3 
(łącznie 3,044 ha). Dwa z nich zlokalizowane są na północ od obszaru obecnego 
lotniska, w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Balice. Trzeci płat ciągnie sie 
wzdłuż cieku wodnego na obszarze lotniska wojskowego. Dwa płaty uzyskały 
ocenę stanu ochrony U2; trzeci, najlepiej zachowany - U1. 

W warstwie drzew dominują: olsza czarna Alnus glutinosa, wierzba biała (Salix 

alba), wierzba krucha (Salix fragilis), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) oraz 
topola osika (Populus tremula). W warstwie podszytu dominują: czeremcha 
zwyczajna Padus avium, porzeczka czerwona Ribes spicatum, jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior z udziałem bzu czarnego (Sambucus nigra), kruszyny 
zwyczajnej (Frangula alnus) i podrostu olszy czarnej. Największy udział 
w budowie warstwy runa mają: ziarnoplon wiosenny (Ficaria verna), podagrycznik 
pospolity (Aegopodium podagraria), bodziszek cuchnący (Geranium 

robertianum), śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium), jaskier 
rozłogowy (Ranunculus repens), turzyca długokłosa (Carex elongata), bluszczyk 
kurdybanek (Glechoma hederacea), karbieniec pospolity (Lycopus europaeus), 
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata), 
niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora) kuklik zwisły (Geum rivale), 
przytulia czepna (Galium aparine), wietlica samicza (Athyrium filix-femina), 
wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), mozga trzcinowa (Phalaris arundinacea), 
tarczyca pospolita (Scutellaria  galericulata). W warstwie mszystej rosną zwykle: 
żurawiec falisty (Atrichum undulatum), krótkosz pospolity (Brachythecium 

retabulum), płaskomerzyki (Plagiomnium sp. div.). W przesuszonych płatach 
obserwuje się znaczny udział jeżyny popielicy (Rubus caesius) i maliny pospolitej 
(Rubus idaeus).  

W związku z wyraźną synantropizacją dwóch płatów siedliska, zmianami 
w strukturze gatunkowej drzewostanów oraz uproszczeniem struktury gatunkowej 
warstwy runa ich stan ochrony oceniono jako U2. Stan ochrony najlepiej 
zachowanego płatu siedliska, zlokalizowanego w obrębie lotniska wojskowego 
oceniono na U1. 
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65XX - Eutroficzne łąki wilgotne ze związku Calthion 

Eutroficzne łąki wilgotne ze związku Calthion nie zostały wymienione 
w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, nie opisano ich więc w Interpretation 
Manual (European Commission 2007). Jednak ze względu na bogactwo 
florystyczne, wysokie walory przyrodnicze krajobrazowe, a także rosnące 
zagrożenie, przejawiające się spadkiem ich bogactwa florystycznego i malejącym 
areałem, zasługują na uwagę i ochronę. Do związku Calthion zalicza się  m.in. łąki 
z udziałem ostrożenia łąkowego (Cirsietum rivularis). Są to bujne, 
wielowarstwowe łąki z dużym udziałem dwuliściennych bylin, występujące 
w  miejscach o bardzo wysokiej wilgotności podłoża, niekiedy okresowo 
podtapianych, zasilanych ruchliwymi wodami eutroficznymi do słabo kwaśnych. 
Łąki takie występują na glebach mineralnych (mułowo-glejowych, mułowych) lub 
organicznych (murszowo-torfowych, murszowatych) o dużych wahaniach 
zwierciadła wód gruntowych w ciągu sezonu wegetacyjnego Kondycja 
eutroficznych łąk wilgotnych jest uzależniona w znacznej mierze od właściwego 
reżimu wodnego oraz ekstensywnego użytkowania, polegającego na 1–2-krotnym 
koszeniu w ciągu roku i umiarkowanym nawożeniu. 

Na inwentaryzowanym obszarze odnaleziona dwa płaty bogatych gatunkowo łąk 
kaczeńcowych reprezentujących zespół Cirsietum rivularis (zespół ostrożenia 
łąkowego). Jeden z płatów położony jest na wschód od terenu istniejącego lotniska 
w Balicach (bezpośrednio na południe od ulicy Krakowskiej). Drugi zlokalizowany 
jest w dolinie rzeki Brzoskwinki na północ od zabudowań miejscowości Cholerzyn. 
Stan ochrony obu płatów oceniono na U1. 

Oba płaty mają podobny skład gatunkowy. Do najczęstszych gatunków należą: 
ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare - znaczne pokrycie), kuklik zwisły (Geum 

rivale), rdest wężownik (Polygonum bistorta), krwawnica pospolita (Lythrum 

salicaria), dzięgiel leśny (Angelica sylvestris), bodziszek łąkowy (Geranium 

pratense), skrzyp błotny (Equisetum palustre), knieć błotna (Caltha palustris), 
mięta długolistna (Mentha longifolia), niezapominajka błotna (Myosotis palustris), 
firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris), 
przytulia błotna (Galium palustre), bagienna (Galium uliginosum) i lepczyca 
(Galium rivale), sity: skupiony (Juncus conglomeratus) i rozpierzchły (Juncus 

effusus), rzadziej: ostrożeń siwy Cirsium canum, czyściec błotny (Stachys 

palustris), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), pępawa błotna (Crepis 

paludosa), krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis). Spośród traw często 
występują: wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis) śmiałek darniowy 
(Deschampsia caespitosa), kostrzewa czerwona (Festuca rubra), wiechlina 
zwyczajna (Poa trivialis) i łąkowa (Poa pratensis), kłosówka wełnista (Holcus 

lanantus), tomka wonna (Anthoxantum odoratum), kupkówka pospolita (Dactylis 

glomerata). Eutroficzne łąki wilgotne sąsiadują z łąkami ziołoroślowymi, 
zbiorowiskami szuwarowymi lasami z dynamicznego kręgu olsów i łęgów.  
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 Rośliny 

 Rośliny naczyniowe 

Na obszarze inwentaryzacji stwierdzono dwa gatunki roślin chronionych lub 
zagrożonych. Są to centuria pospolita (Centaurium erythraea) - objęta ochrona 
częściową oraz dziewanna rdzawa (Verbascum blattaria) - czerwona lista (2016) - 
status DD (zbyt mało danych, by określić stopień zagrożenia). Oba gatunki 
stwierdzono na trawiastych obszarach obecnego lotniska Balice.  

Nie stwierdzono gatunków roślin naczyniowych wymienionych w Załączniku II 
Dyrektywy Siedliskowej. 

Na obszarze inwentaryzacji stwierdzono kilka stanowisk silnie ekspansywnego 
gatunku rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica). Stanowiska 
zlokalizowane są: 

• przy cieku wodnym wzdłuż zachodniego ogrodzenia lotniska Balice (zwarty 
pas długości kilkudziesięciu metrów); 

• w wąskim zadrzewieniu olszowym wzdłuż rzeki Brzoskwinki (na zachód od 
lotniska Balice) - bardzo licznie wzdłuż cieku i na skraju zadrzewienia; 

• w łęgu olszowo jesionowym w miejscowości Balice - pojedynczo wzdłuż cieku 
wodnego. 

Rdestowce, ze względu na wytwarzanie pędów o bardzo intensywnym wzroście, 
zdolnych do przebijania niezwykle twardych materiałów mogą powodować straty 
gospodarcze, polegające na mechanicznym uszkadzaniu konstrukcji budowlanych 
oraz dróg. Całkowita eliminacja stanowisk rdestowców jest  bardzo trudna. 

Nie stwierdzono stanowisk barszczy kaukaskich: barszczu Sosnowskiego 
(Heracleum sosnowskyi), barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum), 
które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Pospolicie na badanym obszarze (tereny ruderalne, suche łąki, nieużytki, tereny 
przemysłowe) występuje nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) oraz czeremcha 
późna Padus serotina (suche zadrzewienia, podlegające sukcesji nieużytki i suche 
łąki). 

 Mszaki 

W czasie badań terenowych na inwentaryzowanym obszarze nie stwierdzono 
chronionych ani zagrożonych gatunków mszaków. 

 Grzyby 

W czasie badań terenowych na inwentaryzowanym obszarze nie stwierdzono 
chronionych ani zagrożonych gatunków grzybów wielkoowocnikowych oraz 
porostów. 
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 Bezkręgowce  

W trakcie inwentaryzacji na terenie objętym badaniami stwierdzono sześć 
gatunków objętych w Polsce ochroną, z tego: dwa ścisłą (motyl - czerwończyk 
nieparek Lycaena dispar, ślimak - poczwarówka zwężona Vertigo angustior) oraz 
cztery częściową (błonkówki – trzmiele Bombus: ziemny B. terrestris, kamiennik 
B. lapidarius, parkowy B. hypnorum, ślimak - ślimak winniczek Helix pomatia). 
Jeden z wymienionych gatunków umieszczony został w załączniku II i IV 
Dyrektywy Siedliskowej - czerwończyk nieparek, jeden – poczwarówka zwężona 
w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej oraz jeden - ślimak winniczek 
w załączniku V DS. Dwa gatunki znalazły się na Czerwonej Liście Zwierząt 
Ginących i Zagrożonych w Polsce oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 
Bezkręgowce (2004). Są to czerwończyk nieparek z kategoriami odpowiednio LR 
i LC oraz poczwarówka zwężona - w obu z kategorią EN. 

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono jeden gatunek chronionego motyla - Lycaena 
dispar czerwończyka nieparka. Inwentaryzowany obszar, a w szczególności teren 
lotniska (OL), nie stwarza dogodnych warunków siedliskowych dla tego gatunku. 
Powyższa obserwacja jest to stwierdzenie efemeryczne, raczej przypadkowe. Za 
takim tłumaczeniem przemawia fakt, że sam teren lotniska jest dość często 
i regularnie koszony, prze co nie oferuje trwałej bazy pokarmowej dla tego gatunku. 

W październiku 2016 przeprowadzono badania w celu stwierdzenia ślimaków 
z rodziny Vertiginidae poczwarówkowate. W tym celu na wytypowanych podczas 
wcześniejszych wizyt terenowych powierzchniach pobrano próby do ww. badań. 
Z każdej powierzchni pobrano materiał roślinny (martwe szczątki roślin 
i powierzchniowa warstwa gleby), pobrano przynajmniej cztery próby z każdej 
lokalizacji. Materiał przebrano na miejscu w celu wyszukania poczwarówek. 
Zebrane okazy oznaczono in situ i pozostawiono w miejscu zebrania. Na badanych 
powierzchniach stwierdzono jeden gatunek chroniony: Vertigo angustior 
poczwarówkę zwężoną. Populacje tego gatunku znaleziono na trzech badanych 
stanowiskach:  

• nr 1 - szuwar turzycowy o powierzchni 0,2 ha, 

• nr 2 - szuwar trzcinowy (silnie zarastająca trzciną łąka wilgotna) o 
powierzchni 15,25 ha, 

• nr 5 - szuwar wielkoturzycowy (lokalizacje na warstwach shp) o powierzchni 
0,86 ha. 

Ocenę wykonano dla wszystkich powierzchni, na których stwierdzono ten gatunek 
(powierzchnie nr 1, 2, 5). 
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Tabela 22 Stan populacji i siedliska poczwarówki zwężonej na badanych 
powierzchniach 

Parametr/ Wskaźnik 
Powierzchnia 

nr 1 nr 2 nr 5 

Zagęszczenie 6 12 4 

Powierzchnia potencjalnego 
siedliska 

0,2 15,25 0,86 

Stopień zarośnięcia 20 5 5 

Stopień wilgotności 3 3/4 3 

Fragmentacja siedliska 1 2 1 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

Tabela 23 Waloryzacja wskaźników stanu populacji i siedliska poczwarówki zwężonej 
na badanych powierzchniach 

Parametr/ Wskaźnik 
Powierzchnia 

nr 1 nr 2 nr 5 

Zagęszczenie U1 FV U1 

Powierzchnia potencjalnego 
siedliska 

XX XX XX 

Stopień zarośnięcia FV FV FV 

Stopień wilgotności FV FV FV 

Fragmentacja siedliska FV U1 FV 

Perspektywy zachowania U1 U1 U1 

Σ U1 U1 U1 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

Waloryzacja stanu populacji i siedliska poczwarówki zwężonej wykazała, że ich 
stan jest niezadowalający (ocena U1). Za takim oceną przemawia kilka faktów: 

• powierzchnia nr 1 – ocena U1 została przyznana ze względu na małą 
powierzchnię siedliska, rozpoczęty proces zarastania oraz zbyt małą liczebność 
gatunku; 

• powierzchnia nr 2 – pomimo dużej powierzchni siedliska obserwuje się tu 
procesy sukcesyjne, które prowadzą w kierunku przekształcenia wilgotnej łąki 
w szuwar trzcinowy; 

• powierzchnia nr 5 – ocena U1 została przyznana tej powierzchni ze względu na 
zbyt małą liczebność gatunku. 

Z wyżej wymienionych powodów perspektywy zachowania wszystkich 
powierzchni, na których stwierdzono poczwarówkę zwężoną, oceniono na U1. 

Na inwentaryzowanym obszarze stwierdzone także niezbyt liczne występowanie 
chronionych, pospolitych gatunków trzmieli: t. ziemnego Bombus terrestris, t. 
kamiennika B. lapidarius oraz t. parkowego B. hypnorum. Na taki stan 
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występowania trzmieli doniosły wpływ ma charakter inwentaryzowanego obszaru. 
Cały znajduje się pod silną, różnego rodzaju antropopresją. Z jednej strony jest to 
wszechobecna zabudowa (zwarta lub rozproszona), a z drugiej presja rolnicza 
przekształcająca tereny niezabudowane w monokultury rolne. Dodatkowo cały 
obszar poprzecinany jest gęstą siecią szlaków komunikacyjnych (w wielu 
przypadkach dróg szybkiego ruchu) o dużym nasileniu ruchu. 

Także nielicznie występuje na ww. obszarze chroniony częściowo, pospolity 
gatunek ślimaka - ślimak winniczek. Jego występowanie jest wyspowe (występuje 
na nielicznych rozproszonych stanowiskach) – ograniczone do wilgotniejszych 
miejsc, jak np. okolica stawu w Aleksandrowicach. 

Na inwentaryzowanym obszarze nie stwierdzono także występowania drzew 
mogących stanowić potencjalne siedliska dla pachnicy Osmoderma spp. 

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej stanowią załącznik niniejszego Raportu. 

 Płazy i gady 

Herpetofaunę terenu opracowania reprezentowało dwa gatunki żab brunatnych, 
kompleks żab zielonych oraz jeden gatunek ropuchy oraz dwa gatunki gadów 
(poniższa tabela). W trakcie wczesnowiosennych kontroli w pewnych miejscach 
obserwowano jedynie pakiety skrzeku złożone przez żaby brunatne. Brak 
obecności osobników dorosłych powodował problemy z identyfikacją gatunkową, 
dlatego w zestawieniu tabelarycznym również potraktowano je łącznie. 

Na obszarze objętym inwentaryzacją stwierdzono 8 miejsc rozrodu płazów i jedno 
miejsce czasowego przebywania. Nie zaobserwowano szlaków migracyjnych 
płazów ani nie stwierdzono miejsc zimowania. 

Na obszarze objętym inwentaryzacją stwierdzono 5 miejsc stałego przebywania 
i rozrodu gadów. Są one również miejscami ich zimowania. 

 Ptaki 

 Teren lotniska 

Migracja jesienna 

Na stacjonarnych punktach w okresie migracji jesiennej podczas 12 kontroli 
stwierdzono  
w sumie 81 gatunków ptaków. Biorąc pod uwagę wszystkie obserwacje metodą 
punktów, najliczniejszym gatunkiem okazał się szpak, w sumie zaobserwowano 
przelot 2883 osobników. Szpaki obecne były co najmniej raz na wszystkich ośmiu 
punktach. Następnymi w kolejności pod względem liczebności były: gołębie 
domowe (1566 osobników), grzywacze (1286), kwiczoły (1086) i gawrony (1048).  

Najwyższą frekwencją na punktach (F=12), a jednocześnie najwyższym 
wskaźnikiem stałości występowania, wyróżniały się następujące gatunki: krogulec, 
kwiczoł, makolągwa, myszołów zwyczajny, pustułka, sierpówka, sroka, szczygieł. 
Najwyższą wartość wskaźnika P (udział % obserwacji) miały: grzywacz (P=11,07), 
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gawron (P=9,47) i kwiczoł (P=5,58). Wśród gatunków stwierdzonych podczas 
okresu migracji jesiennej 11 obserwowano na każdym z punktów co najmniej raz, 
były to: kawka, krogulec, mazurek, myszołów zwyczajny, pliszka siwa, pustułka, 
sroka, szczygieł, szpak, świergotek drzewny, zięba. 

Jednokrotne obserwacje pojedynczych osobników podczas całego okresu 
przelotów jesiennych dotyczyły: trzmielojada i rybitwy rzecznej.  

Dla badanego obszaru wskaźnik bogactwa gatunkowego w okresie migracji 
jesiennej wynosi H’ = 3,0. 

Na transektach w okresie migracji jesiennej podczas 12 kontroli stwierdzono 
w sumie 91 gatunków ptaków (tab. 62). Najliczniejszym gatunkiem na transektach 
(podobnie jak na punktach) okazał się szpak, w sumie zaobserwowano 2217 
osobników. Następnymi w kolejności pod względem liczebności były: kwiczoły 
(1419 osobników), bogatki (755), krzyżówki (446) i czyże (403).  

Najwyższą frekwencją na punktach (F=12), a jednocześnie najwyższym 
wskaźnikiem stałości występowania, charakteryzowało się 16 gatunków. 
Najwyższą natomiast wartość wskaźnika P (udział % obserwacji) miały: bogatka 
(P=15,96), kos (P=7,29) i grzywacz (P=4,18). Wśród gatunków stwierdzonych 
podczas okresu migracji jesiennej 13 obserwowano na każdym z transektów co 
najmniej raz, były to: bogatka, dymówka, grzywacz, kos, kwiczoł, makolągwa, 
mazurek, myszołów zwyczajny, modraszka, rudzik, sójka, szczygieł, zięba. 

Dla badanego obszaru wskaźnik bogactwa gatunkowego w okresie migracji 
jesiennej na transektach wyniósł H’ = 3,1. Jest to wartość zbliżona do tej uzyskanej 
na punktach obserwacyjnych (H’=3,0). 

Okres zimowy 

Na punktach stacjonarnych w okresie zimowania podczas 4 serii kontroli 
stwierdzono w sumie 47 gatunków ptaków. Biorąc pod uwagę wszystkie 
obserwacje metodą z punktów, najliczniejszym gatunkiem okazała się kawka, 
w sumie zaobserwowano przeloty 1540 osobników. Kolejnymi pod względem 
liczby osobników gatunkami były: czyże (612 osobników), kwiczoły (514) 
i gawrony (483).  

Najwyższą frekwencją na punktach (F=4), a jednocześnie najwyższym 
wskaźnikiem stałości występowania charakteryzowało się 18 gatunków. Były to 
głównie pospolite gatunki krukowate np. gawron, sójka, czy wróblaki jak bogatka, 
dzwoniec, czyż.  

Najwyższą wartość wskaźnika P (udział % obserwacji) miały: kwiczoł (P=12,50), 
gawron (P=10,58) i sroka (P=8,27). Wśród gatunków stwierdzonych na punktach 
podczas okresu zimowania najbardziej rozpowszechnione okazały się czyże. 
Obserwowano je na każdym z punktów co najmniej raz.  

Jednokrotne obserwacje pojedynczych osobników podczas całego okresu 
zimowego dotyczyły: jera, dzięcioła czarnego i pliszki siwej.  

Dla badanego obszaru wskaźnik bogactwa gatunkowego w okresie migracji 
jesiennej wynosi H’ = 2,3. 
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Na transektach w okresie zimowym podczas 4 kontroli stwierdzono w sumie 51 
gatunków ptaków. (tab. 66). Najliczniejszym gatunkiem stwierdzonym na 
transektach była bogatka, w sumie zaobserwowano 249 osobników. Następnymi 
w kolejności pod względem liczebności były: czyż (186 osobników), trznadel (152 
osobniki), kwiczoł (147 osobników) i kos (100 osobników).  

Najwyższą frekwencją na punktach (F=4), a jednocześnie najwyższym 
wskaźnikiem stałości występowania, charakteryzowało się 18 gatunków 
pospolitych ptaków. Najwyższą natomiast wartość wskaźnika P (udział % 
obserwacji) miały: bogatka (P=24,13), kos (P=9,43) i sroka (P=5,96). Wśród 
gatunków stwierdzonych podczas okresu migracji jesiennej 3 obserwowano na 
każdym z transektów (co najmniej raz) były to: bogatka, kos, myszołów zwyczajny. 

Dla badanego obszaru wskaźnik bogactwa gatunkowego w okresie zimowym 
wynosi H’ = 3,1. Jest to znacznie wyższa warość w porównaniu z tą uzyskaną dla 
punktów obserwacyjnych (H=2,3). 

Migracja wiosenna 

Na punktach stacjonarnych w okresie migracji wiosennej podczas 6 kontroli 
stwierdzono  
w sumie 69 gatunków ptaków. Biorąc pod uwagę wszystkie obserwacje metodą 
punktów, najliczniejszym gatunkiem okazał się grzywacz, w sumie 
zaobserwowano przeloty 806 osobników. Kolejnymi licznymi gatunkami były: 
gołąb domowy (577 osobników), szpak (485 osobników), czyż (473 osobniki) 
i kwiczoł (437 osobników). Najwyższą frekwencją na punktach (F=6), 
a jednocześnie najwyższym wskaźnikiem stałości występowania, 
charakteryzowało się 11 gatunków.  

Najwyższą wartość wskaźnika P (udział % obserwacji) miały: grzywacz (P=23,55), 
szpak (P= 10,83) i gawron (P=4,16). Wśród gatunków stwierdzonych podczas 
okresu migracji wiosennej 5 obserwowano na każdym z punktów co najmniej raz, 
były to: czyż, grubodziób, grzywacz, kwiczoł, myszołów zwyczajny. 

Dla badanego obszaru wskaźnik bogactwa gatunkowego w okresie migracji 
wiosennej wyliczony dla punktów obserwacyjnych wynosi H’ = 2,9. 

Na transektach w okresie migracji wiosennej podczas 6 kontroli stwierdzono 
w sumie 94 gatunki ptaków. Najliczniejszym gatunkiem na transektach okazała się 
bogatka, w sumie zaobserwowano 279 osobników. Następnymi w kolejnośći pod 
względem liczebności były: krzyżówka i szpak (po 248 osobników), grzywacz (191 
osobników), kos (175 osobników). 

Najwyższą frekwencją na punktach (F=6), a jednocześnie najwyższym 
wskaźnikiem stałości występowania, charakteryzowały się 23 gatunki ptaków. 
Najwyższą wartość wskaźnika P (udział % obserwacji) miały: bogatka (P=11,13), 
kos (P=7,64) i szpak (P=5,21). Wśród gatunków stwierdzonych podczas okresu 
migracji wiosennej na transektach 7 obserwowano na każdym z nich co najmniej 
raz, były to: grzywacz, kos, krzyżówka, makolągwa, modraszka, rudzik, szpak. 

Okres lęgowy 
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Na punktach stacjonarnych w okresie migracji wiosennej podczas 8 kontroli (7 na 
terenie lotniska) stwierdzono w sumie 59 gatunków ptaków. Biorąc pod uwagę 
wszystkie obserwacje na stałych punktach, najliczniejszym gatunkiem okazał się 
szpak, w sumie zaobserwowano przelot 1926 osobników. Następnymi w kolejności 
pod względem liczebności były: gołąb domowy (650 osobników), dymówka (225 
osobników), jerzyk (138 osobników) i makolągwa (106 osobników). Najwyższą 
frekwencją na punktach (F=8), a jednocześnie najwyższym wskaźnikiem stałości 
występowania, charakteryzowało się 15 gatunków. Najwyższą natomiast wartość 
wskaźnika P (udział % obserwacji) miały: grzywacz (P=24,45), szpak (P= 16,17)  
i gołąb domowy (P=4,22). Wśród gatunków stwierdzonych podczas okresu 
migracji wiosennej 5 obserwowano na każdym z punktów co najmniej raz były to: 
dymówka, grzywacz, makolągwa, pliszka siwa, szpak. 

Dla badanego obszaru wskaźnik bogactwa gatunkowego na punktach 
obserwacyjnych w okresie lęgowym wyniósł H’ = 2,3. 

Na transektach T1 - T7 w okresie migracji wiosennej podczas 8 kontroli (7 na 
terenie lotniska) stwierdzono w sumie 106 gatunków ptaków - najwięcej 
w porównaniu z pozostałymi okresami fenologicznymi. Najliczniejszym 
gatunkiem na transektach okazał się szpak, w sumie zaobserwowano 1414 
osobników. Następnymi w kolejności pod względem liczebności były: dymówka 
(335 osobników), kos (316 osobników) i bogatka (302 osobniki). 

Najwyższą frekwencją na punktach (F=8), a jednocześnie najwyższym 
wskaźnikiem stałości występowania, charakteryzowało się 29 gatunków ptaków. 
Najwyższą wartość wskaźnika P (udział % obserwacji) wykazywały: kos (P=8,56), 
szpak (P=7,39), bogatka (P=7,10) i kapturka (P=6,60). Wśród gatunków 
stwierdzonych podczas okresu lęgowego 12 obserwowano na każdym z transektów 
co najmniej raz, były to: bogatka, dymówka, grzywacz, kapturka, kos, modraszka, 
oknówka, pliszka siwa, sierpówka, szczygieł, szpak, zięba.  

Dla badanego obszaru wskaźnik bogactwa gatunkowego na transektach w okresie 
lęgowym wyniósł H’ = 3,4 i był znacznie wyższy, niż na punktach (H=2,3). 

Podsumowanie 

W skali całego, rocznego monitoringu przedinwestycyjnego najliczniejszym 
gatunkiem na terenie badań (uwzględniając dane z punktów i transektów 
obserwacyjnych) był szpak Sturnus vulgaris, suma liczby osobników dla tego 
gatunku z całego roku wynosi na punktach - 5319 osobników i na transektach - 
3972 osobniki.  

Gatunkiem najczęściej obserwowanym na punktach był grzywacz Columba 

palumbus - 926 obserwacji, na transektach zaś bogatka Parus major -1057 
obserwacji w ciągu roku. 

Bogactwo gatunkowe awifauny badane w obrębie lokalizacji punktów i transektów 
było ogólnie niezbyt wysokie, na co wskazuje wartość wskaźnika różnorodności 
gatunkowej H’. Dla badanego obszaru średnia wartość wskaźnika wyniosła H’ = 
2,2 dla punktów i 2,8 dla transektów, przy czym w ciągu poszczególnych okresów 
fenologicznych ulegał wahaniom w zakresie od H' = 1,7 do H’ = 2,7 dla punktów 
i od H' = 2,3 do H' = 3,0 dla transektów. W konsekwencji analizy przebiegu zmian 
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wartości wskaźnika bioróżnorodności należy wskazać, że najniższe bogactwo 
awifauny zanotowano zimą, a najwyższe w okresie migracji ptaków. 

Powyższe wnioski częściowo potwierdza graficzna analiza danych w skali rocznej. 
Wyniki tej analizy potwierdzają, że w okresie migracji jesienią i wiosną – 
zanotowano najwyższą liczbę gatunków ptaków. Wysokie zróżnicowanie 
gatunkowe awifauny badanego terenu nie zawsze pokrywa się z obserwacją 
wysokiej liczebności ptaków – przykładem są dane z grudnia, gdzie na punktach 
obserwacyjnych w tym okresie zanotowano wyjątkowo wysokie liczebności 
krukowatych tj. kawek Corvus monedula i gawronów Corvus frugilegus oraz czyży 
Spinus spinus, co rzutowało na ostatecznie wysoką liczebność ptaków w tym 
miesiącu. Najwyższe liczebności ptaków na punktach obserwacyjnych notowano 
w grudniu, wrześniu i październiku, na transektach natomiast we wrześniu, czerwcu 
i sierpniu. 

 Teren poza lotniskiem 

Na 3 kwadratach zlokalizowanych w różnych odległościach od lotniska badano 
skład gatunków lęgowych ptaków. Dwa z wytypowanych kwadratów mppl (nr 2 
i 3) reprezentowały powierzchnie typowe dla obszarów rolniczych, w większości 
otaczających teren istniejącego lotniska. Kwadrat nr 1 reprezentował obszary 
częściowo zadrzewione oraz w części zabudowane, które również występują w jego 
okolicy. Dobór i rozmieszczenie kwadratów miało na celu: 

• uzyskanie wskaźników zagęszczeń ptaków lęgowych na obszarach typowych 
dla monitoringu w protokole MPPL (porównanie kwadratów o nr 2 i 3), 

• skonfrontowanie wskaźników zagęszczeń ptaków w dwóch zasadniczych 
typach krajobrazu występujących wokół lotniska (kwadraty 2 i 3 w stosunku do 
kwadratu 1). 

Podczas pierwszej kontroli odnotowano na transektach 1 kwadratu MPPL 241 par 
ptaków należących do 36 gatunków, na transektach 2 kwadratu MPPL 63 pary 
ptaków należących do 25 gatunków, natomiast na transektach 3 kwadratu MPPL 
129 ptaków należących do 26 gatunków. 

W czasie drugiej kontroli stwierdzono na transektach 1 kwadratu MPPL 182 par 
ptaków z 32 gatunków, na transektach 2 kwadratu MPPL 41 par ptaków należących 
do 18 gatunków, na transektach 3 kwadratu MPPL 102 pary ptaków należących do  
23 gatunków. 

Łącznie na 1 kwadracie MPPL1 stwierdzono 42 gatunki, na 2 kwadracie MPPL 34 
gatunki, a na 3 kwadracie MPPL 32 gatunki.  

Dla porównania liczba gatunków notowanych na jednej powierzchni MPPL dla 
całego kraju wyliczona na potrzeby programu dla roku 2011 wahała się od 9 do 74, 
przy średniej wynoszącej 35 gatunków.  

W zgrupowaniu ptaków lęgowych badanego obszaru gatunkiem dominującym na 
kwadracie 2 i 3 był skowronek Alauda arvensis. Gatunek ten na 2 kwadracie 
"Morawica" osiągał zagęszczenie 26,25 par/km2, co jest przeciętnym 
zagęszczeniem na obszarach rolniczych. Według opublikowanych danych 
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referencyjnych z ogólnopolskich badań w protokole Monitoringu Pospolitych 
Ptaków Lęgowych (Kuczyński, Chylarecki 2012), przeciętne zagęszczenie 
krajobrazowe skowronka w Polsce wynosi 22,8-24,2 par/km2. Natomiast na  
3 kwadracie "Czułówek" osiągnął znaczne zagęszczenie 60 par/km2. Jest to 
najprawdopodobniej związane z monotypizacją krajobrazu na tym kwadracie. 
Subdominantami były: na kwadracie 2 szpak (zagęszczenie 15 par/km2), dane 
z badań w protokole mppl wskazują na przeciętne zagęszczenie tego gatunku 
w Polsce w granicach 6,25 - 7,54 par/km2 oraz na kwadracie 3 grzywacz (wysokie 
zagęszczenie 30 par/km2) - przykładowe zagęszczenie grzywacza w obszarze 
rolniczym na peryferiach Białegostoku wynosiło 9 par/km2 (Zbyryt 2014). Oba 
gatunki towarzyszące dominantowi licznie występują w agrokulturach.  

Na kwadracie 1 "Szczyglice" dominowały dwa gatunki ptaków: kos (zagęszczenie 
na kwadracie MPPL 88,75 par/km2), a przeciętnie w Polsce 4,38 - 4,88 par/km2 
i szpak, zagęszczenie 87,5 par/km2, obydwa związane z obecnością licznych 
zadrzewień i zakrzewień na monitorowanej powierzchni. Na kwadracie 1 
towarzyszyły im gatunki takie jak bogatka i kapturka (takie samo zagęszczenie 35 
par/km2). Przeciętne zagęszczenie krajobrazowe tych gatunków w Polsce wynosi 
7,51 - 8,42 par/km2 i 6,31 -7,55 par/km2. Zagęszczenia obu gatunków były wysokie 
w porównaniu z danymi referencyjnymi (Kuczyński, Chylarecki 2012). Należy 
jednak pamiętać o bardzo wysokiej rzeczywistej zmienności zagęszczeń, 
szczególnie gatunków jak te, charakteryzujących się szerokim spektrum 
siedliskowym na obszarze naszego kraju. Dane referencyjne umieszczone w Atlasie 
pospolitych ptaków lęgowych Polski (Kuczyński, Chylarecki 2012) są wynikiem 
modelowania matematycznego na podstawie powierzchni próbnych. 

 Ssaki (poza nietoperzami) 

W obszarze inwentaryzacji stwierdzono 7 gatunków chronionych ssaków (oprócz 
nietoperzy opisanych oddzielnie w dalszym rozdziale) wg rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 2183) - wydra i bóbr europejski wymienione są także 
w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki 
inwentaryzacji przeprowadzonej według przyjętych założeń metodycznych. Przy 
okazji monitoringu ptaków znajdowano wypluwki np. sów. Metodą analizy 
wypluwek ustalono prawdopodobną obecność na badanym terenie gatunków 
drobnych ssaków z grup owadożernych i gryzoni takich jak m.in. objęte ochroną 
częściową ryjówka malutka Sorex minutus, myszarka zaroślowa Apodemus 

sylvaticus (objęta ochroną częściową). 

Rzeczywista liczba gatunków ssaków na przedmiotowym terenie jest 
prawdopodobnie większa ze względu na gatunki, których nie zaobserwowano 
podczas inwentaryzacji, a najprawdopodobniej występują na badanym terenie. 
Siedliska znajdujące się na terenie badań odpowiadają wymaganiom co najmniej 
kilku gatunków ssaków poza stwierdzonymi w trakcie inwentaryzacji, dla których 
badany teren wchodzi w granice geograficznego zasięgu występowania (m.in. wg 
Atlasu Ssaków Polski IOP PAN). 

W granicach aktualnie działającego, szczelnie wygrodzonego lotniska cywilnego, 
z gatunków ssaków podlegających ochronie odnotowano jedynie kreta 
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europejskiego - należy jednak pamiętać, że osobniki niniejszego gatunku 
znajdujące się w obrębie trawiastych lotnisk nie są objęte ochroną. Ze względu na 
wszędobylskość tego gatunku nie umieszczono jego stanowisk na mapach. Duże 
i średnie ssaki ze względu na wspomniane ogrodzenie nie mają możliwości 
wtargnięcia w obszar portu lotniczego. 

W obszarze badań odnotowano dwa żeremia bobrowe położone w dość bliskiej od 
siebie odległości (ok. 330 m), dlatego na podstawie informacji w literaturze 
i wiedzy eksperckiej założono, że niniejsze konstrukcje należą do jednej rodziny 
bobra europejskiego. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż z obszarem 
inwentaryzacji związane są co najmniej 4 osobniki niniejszego gatunku (para 
rodzicielska wraz z potomstwem). 

Według danych otrzymanych z RDOŚ w Krakowie oraz informacji zawartych 
w publikacji Matyska i in. (2013) wiadomo, iż w rejonie lotniska pomiędzy 
Mydlnikami, Olszanicą, a Balicami na wzniesieniu Osławska w latach 2010-2011 
odkryto stanowisko chomika europejskiego. W 2010 r. po spenetrowaniu 12 ha 
terenu odnotowano 4 nory, a w 2011 r. na obszarze 32 ha odnaleziono 17 otworów 
zewnętrznych do nor chomików. Kolonia znajduje się na zboczach o wystawie 
wschodniej oraz południowo-wschodniej. Teren jest użytkowany rolniczo, ale 
część powierzchni zajmują nieużytki, na których brak drzew. Powierzchnia pól 
uprawnych i nieużytków tworzących mozaikę waha się od 0,2 do 8 ha, 
a charakterystyczne są długie miedze, które są istotnym elementem siedlisk 
chomika. 

W obszarze przyszłej budowy nie występują korytarze ekologiczne podawane przez 
Jędrzejewskiego i in. (2005, 2006) i uzupełnione przez IBS PAN w Białowieży 
w 2012 r. Najbliższy korytarz ekologiczny według wspomnianych opracowań to 
korytarz rzeczny o randze krajowej Dolina Górnej Wisły znajdujący się ok. 4 km 
od planowanej inwestycji. Należy jednak pamiętać, iż przede wszystkim wszelkie 
cieki, także sztuczne - czyli kanały i rowy - stanowią swoiste lokalne korytarze 
ekologiczne. Poniżej przedstawiono listę wykrytych w trakcie badań istotnych 
w skali lokalnej tras migracji ssaków. 

Drobny ciek i jego najbliższa okolica na terenie wojskowego lotniska Balice – 
zaobserwowane zagęszczenie tropów małych i średnich ssaków – karczownik. 

Okolice wiaduktu drogowego w dolinie Rudawy – zaobserwowane na piaszczystej 
powierzchni zagęszczenie tropów kopytnych oraz średnich ssaków: lis, borsuk, 
sarna, dzik.  

Międzywale i okolice w dolinie Rudawy – pojedyncze obserwacje ssaków: lis 
borsuk, sarna, dzik. 

Tereny leśne i zadrzewione na południe od miejscowości Szczyglice - 
zaobserwowane zagęszczenie tropów kopytnych oraz średnich ssaków: lis, borsuk, 
sarna, dzik. Szlak migracji częściowo zaburzony w wyniku wycinek na obszarach 
leśnych. Łączność z trasami migracji w dolinie Rudawy. 
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 Nietoperze 

Zimowe kryjówki nietoperzy 

Podczas kontroli zimowych schronień nie stwierdzono hibernacji nietoperzy. 
Największym, potencjalnym zimowiskiem na badanym obszarze jest Jaskinia 
Kryspinowska, ale nie stwierdzono w niej nietoperzy. Nie uzyskano również 
informacji ustnych od mieszkańców na temat obserwacji hibernujących nietoperzy. 
Wyjątkiem jest informacja pracownika magazynu z częściami do samolotów, który 
zimą 2016 roku obserwował zimującego nietoperza o nieznanej przynależności 
gatunkowej. Jednocześnie nie wyklucza się istnienia zimowisk nietoperzy 
znajdujących się np. w nadziemnych częściach budynków, jednak odnalezienie 
wspomnianych wyżej schronień jest z przyczyn technicznych niezmiernie trudne. 

Letnie kryjówki nietoperzy 

W trzech kontrolowanych obiektach stwierdzono dzienne kryjówki nietoperzy. 

Najliczniejszą była kolonia rozrodcza mroczka późnego znajdująca się na strychu 
kościoła w miejscowości Morawica. Ilość obserwowanego guana w kościele 
w Liszkach może sugerować, że znajdują się tam niewielkie kolonie rozrodcze 
gacka sp. oraz mroczka późnego. Pojedyncze, stare odchody stwierdzone na strychu 
w Aleksandrowicach sugerują, że kryjówka ta była wykorzystywana przez 
nietoperze efemerycznie i aktualnie nie jest przez nie odwiedzana. Nie uzyskano 
również żadnych informacji ustnych na temat obserwacji nietoperzy od osób, 
z którymi prowadzono rozmowy. 

Podczas porannych obserwacji rojenia nietoperzy w kontrolowanych 
miejscowościach nie odnaleziono żadnej dziennej kryjówki nietoperzy, jedynie 
stwierdzono aktywność przynajmniej pięciu gatunków nietoperzy. 

Nasłuchy detektorowe 

Podczas badań chiropterofauny przy użyciu detektorów na punktach nasłuchowych 
stwierdzono aktywność przynajmniej 7 gatunków nietoperzy: borowca wielkiego, 
mroczka późnego, karlika malutkiego, karlika drobnego, karlika większego, mopka 
oraz nietoperzy z rodzaju nocek. Łącznie zarejestrowano 463 przeloty nietoperzy. 

Podczas obserwacji migrujących nietoperzy prowadzonych przed zachodem słońca 
12 września 2016 r. obserwowano aktywność jednego borowca wielkiego na 
punkcie nasłuchowym N1. Podczas kontroli 2 października w okolicach drogi 
pożarowej 25 (lotnisko) obserwowano jednocześnie około 20 borowców wielkich. 

Odłowy nietoperzy 

Podczas badań prowadzonych przy użyciu sieci chiropterologicznych łącznie 
schwytano 14 osobników nietoperzy należących do pięciu gatunków: nocek 
orzęsiony (4 osobniki), nocek Brandta (2 osobniki), nocek wąsatek (4 osobniki), 
mroczek późny (1 osobnik) oraz mopek (3 osobniki). 
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 Różnorodność biologiczna  

Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej, różnorodność biologiczna to 
zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi 
w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach 
ekologicznych. Dla zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej duże 
znaczenie ma zróżnicowanie siedlisk i oddziaływania człowieka, w szczególności 
ochrona siedlisk wcale nieprzekształconych (naturalnych) 
lub słaboprzekształconych. 

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego 
badanego terenu wskazują, że charakteryzuje się on dość niską bioróżnorodnością. 
Wyznaczonym typom roślinności lub użytkowania terenu przypisano walor w skali 
od 1 (najniższy) do 5 (najwyższy) na podstawie zmian w powierzchni siedliska, 
jego struktury i funkcji oraz szans zachowania  (Załącznik nr I „Inwentaryzacja 
przyrodnicza” - Tabela nr 54).  

Na podstawie wartości waloru przyrodniczego poszczególnych typów roślinności 
sporządzona została mapa waloryzacyjna szaty roślinnej obszaru inwentaryzacji 
(mapa „Waloryzacja szaty roślinnej” będąca załącznikiem do „Inwentaryzacji 
przyrodniczej” – Załącznik nr I). Przyjęta 5-stopniowa skala odzwierciedla 
charakter i stopień naturalności zbiorowiska, jego różnorodność florystyczną 
i zgodność składu florystycznego z siedliskiem, obecność cennych gatunków flory.  

Aż 84,9% badanej powierzchni zajmują tereny o niewielkiej wartości przyrodniczej 
(walor 1-2 w 5-stopniowej skali): tereny upraw rolnych, agrocenozy ubogich 
gatunkowo, intensywnie użytkowanych łąk, zbiorowiska ugorów i odłogów, zieleń 
urządzona, tereny zainwestowane oraz powierzchnie betonowe lotniska i linie 
komunikacyjne. Są to tereny silnie przekształcone przez człowieka, roślinność 
pozostaje pod stałą kontrolą prze cały okres wegetacji. 

Obszary o średnim walorze szaty roślinnej zajmują 9,7% inwentaryzowanego 
terenu, zaś tereny o wysokim walorze (stopień 4-5) zaledwie 5,4%. Tak wysoki 
udział obszarów mało wartościowych pod względem szaty roślinnej wynika 
z silnego antropogenicznego przekształcenia inwentaryzowanego terenu ze 
znacznym udziałem siedlisk o charakterze segetalnym i ruderalnym. 

Zidentyfikowane podczas inwentaryzacji gatunki zwierząt są przeważnie 
wszędobylskie i potwierdzają, że  analizowany teren charakteryzuje się dość niską 
bioróżnorodnością.  

 Jakość powietrza 

Największy wpływ na jakość powietrza na obszarze projektowanej inwestycji 
wywiera sąsiedztwo aglomeracji krakowskiej, gdzie zlokalizowane są duże źródła 
emisji przemysłowej. Ponadto istotny wpływ mają emisje lokalne pochodzące 
z kotłowni i palenisk indywidualnych oraz w mniejszym stopniu emisje z zakładów 
przemysłowych i usługowych zlokalizowanych w sąsiedztwie. 

Na terenie gminy Zabierzów nie stwierdzono obecności zakładów przemysłowych 
zaliczanych do szczególnie uciążliwych, powodujących zagrożenie środowiska 
emisją do powietrza. Na terenie gminy Liszki również nie stwierdzono obecności 
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zakładów przemysłowych zaliczanych do szczególnie uciążliwych, które mogłyby 
mieć wpływ na zagrożenia ponadnormatywnymi emisjami do powietrza. Jednakże 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014-2017 z perspektywą 
na lata 2018-2021 wskazuje na istnienie emisji do atmosfery z zakładów 
przemysłowych i energetycznych zlokalizowanych na terenie takich miast jak 
Skawina czy Kraków. 

Na terenie gmin Zabierzów i Liszki zwraca się również uwagę na fakt 
występowania emisji komunikacyjnej, związanej z istnieniem w rejonie inwestycji 
dróg o dużym natężeniu ruchu, w szczególności autostrady A4 oraz drogi krajowej 
nr 7, jak również dróg wojewódzkiej i powiatowej. 

Pomiary i analizy w zakresie oceny stanu jakości powietrza prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Roczna ocena jakości powietrza 
wykonana na podstawie pomiarów prowadzonych w 2015 r. na stałych stacjach 
monitoringu objęła ocenę pod kątem: 

• spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia dla następujących 
substancji: dwutlenek siarki; dwutlenek azotu; tlenek węgla; benzen; ozon; pył 
zawieszony PM10; pył zawieszony PM2,5; ołów, arsen, kadm, nikiel, 
benzo(a)piren – w pyle zawieszonym PM10; 

• spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin dla następujących 
substancji: dwutlenek siarki; tlenki azotu; ozon. 

Na potrzeby prezentacji wyników monitoringu stanu jakości powietrza obszar 
województwa podzielony został na trzy strefy (Aglomerację Krakowską, miasto 
Tarnów i strefę małopolską). Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice 
położony jest strefie małopolskiej, którą zaklasyfikowano do: 

• klasy C ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężeń takich 
substancji jak: ozon, pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pył 
zawieszony PM2,5; 

• klasy D2 ze względu na przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla 
ozonu; 

• klasy C1 ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 
(dla II fazy obowiązującej od 2020 r.). 

Jako przyczynę przekroczeń wskazano oddziaływanie emisji związanych 
z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz niekorzystne warunki 
klimatyczne/meteorologiczne (w przypadku ozonu). 

W 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie określił stan 
jakości powietrza w rejonie Portu Lotniczego Kraków-Balice na następujące 
wartości stężeń średniorocznych: 

• dwutlenek siarki   10,0 µg/m³  

• dwutlenek azotu   27,0 µg/m³  

• pył zawieszony PM10  40,0 µg/m³  

• pył zawieszony PM2,5  28,0 µg/m³  
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• ołów    0,02 µg/m³  

• benzo(a)piren  3,6 ng/m3 

• benzen    2,0 µg/m³. 

Rysunek 25 Informacja WIOŚ dotycząca zanieczyszczeń powietrza w Balicach 

 
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

Odnosząc wartości zanieczyszczeń podane w informacji udostępnionej przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie do wartości 
poziomów dopuszczalnych określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) stwierdzić należy, że stężenie: 

• pyłu PM 10 – osiągnęło dopuszczalną wartość graniczną, 
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• pyłu PM 2,5 przekroczyło już wartość dopuszczalną dla wymagań od roku 2015 
o 3µg/m3, a wartość dopuszczalną, jaka będzie wymagana od 2020 r. o 8µg/m3, 

• dwutlenku azotu mieści się w dopuszczalnych granicach, 

• dwutlenku siarki – mieści się w wartościach dopuszczalnych, 

• benzenu – mieści się w wartościach dopuszczalnych, 

• benzo(a)pirenu – mieści się w wartościach dopuszczalnych, 

• ołowiu – mieści się w wartościach dopuszczalnych. 

Dla tlenku węgla przepisy nie ustalają dopuszczalnych stężeń średniorocznych ani 
średniorocznych wartości odniesienia. 

Przedstawione powyżej wartości stężeń substancji zanieczyszczających 
w powietrzu uwzględniają już wielkości wynikające z funkcjonowania lotniska. 
Wartości te stanowią tło środowiskowe dla zanieczyszczenia powietrza, wielkości 
emisji wynikające z funkcjonowania port lotniczego i planowanego zwiększonego 
(w każdym z wariantów) ruchu lotniczego odnoszone będą do przedstawionych 
wartości tła. 

 Klimat akustyczny  

Kluczowym działaniem w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 
2011-2020 jest ochrona przed hałasem komunikacyjnym, komunalnym 
i przemysłowym przez właściwe planowanie przestrzenne oraz stosowanie 
zabezpieczeń akustycznych. 

Na obszarze objętym oddziaływaniem projektu polegającego na budowie nowej 
drogi startowej występują praktycznie wszystkie rodzaje hałasu: 

• hałas komunikacyjny: 

• drogowy, 

• kolejowy,  

• lotniczy; 

• hałas przemysłowy i komunalny. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określono w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 112 z późn. zm.). 
W poniższych tabelach przedstawiono wartości dopuszczalnego poziomu hałasu 
w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu. 
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Tabela 24 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez drogi lub 
linie kolejowe oraz pozostałe obiekty 

Lp. Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hałasu w dB/ 
Dopuszczalny długookresowy średni poziom 
dźwięku 

Drogi lub linie 
kolejowe 

Pozostałe obiekty  
i działalności będące 
źródeł hała 

LAeqD/ 
LDWN 

LAeqN/ LN LAeqD/ 
LDWN 

LAeqN/ LN 

1. strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 

Tereny szpitali poza 
miastem 

50/50 45/45 45/45 40/40 

2. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieży 

Tereny domów opieki 

Tereny szpitali w miastach 

61/64 56/59 50/50 40/40 

3. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 

Tereny zabudowy 
zagrodowej 

Tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe 

Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

65/68 56/59 55/55 45/45 

4. Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 

68/70 60/65 55/55 45/45 

Źródło: rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112 z późn. zm.) 
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Tabela 25 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, 
lądowania i przeloty statków powietrznych 

Lp. Przeznaczenie terenu `Dopuszczalny poziom hałasu w dB/ 
Dopuszczalny długookresowy średni poziom 
dźwięku 

Starty, lądowania i 
przeloty statków 
powietrznych 

Linie 
elektroenergetyczne 

LAeqD/ 
LDWN 

LAeqN/ LN LAeqD/ 
LDWN 

LAeqN/ LN 

1.  Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej  

Tereny szpitali, domów 
opieki społecznej  

Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży 

55/55 45/45 45/45 40/40 

2. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jedno- i 
wielorodzinnej oraz 
zabudowy zagrodowej 
zamieszkania zbiorowego 

Tereny rekreacyjno– 
wypoczynkowe  

Tereny mieszkaniowo-
usługowe  

Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców  

60/60 56/50 50/50 45/45 

Źródło: rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112 z późn. zm.) 

 Hałas komunikacyjny 

 Hałas drogowy  

Zdecydowany wpływ na stan klimatu akustycznego ma hałas drogowy generowany 
przez środki transportu poruszające się po drogach, wytwarzany przez silnik, układ 
napędowy pojazdu, oddziaływanie opon z nawierzchnią drogi, opory 
aerodynamiczne. Parametrami decydującymi o poziomie hałasu drogowego są 
przede wszystkim natężenie ruchu, prędkość pojazdów, obecność samochodów 
ciężarowych i motocykli oraz rodzaj nawierzchni. 

Głównym źródłem hałasu są drogi krajowe, wojewódzkie i autostrady. Teren Portu 
Lotniczego Kraków – Balice zlokalizowany jest w sąsiedztwie istotnych tras 
komunikacyjnych - autostrady A4 Kraków – Katowice z odejściem w kierunku 
Zakopanego oraz drogi ekspresowej S7, a także drogi krajowej nr 79 z Krakowa 
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w kierunku Katowic oraz drogi wojewódzkiej 774. Hałas drogowy stanowi zatem 
istotny i trudny do rozwiązania problem dla mieszkańców pobliskich terenów.  

Poniższe rysunki przedstawiają mapy akustyczne dla terenów wzdłuż autostrady 
A4 po północnej stronie lotniska. 

Rysunek 26 Mapa akustyczna hałasu drogowego z autostrady A4 – wskaźniki LDWN 

(powyżej) oraz LN (poniżej) 

 

 
Źródło: autostrada-a4.com.pl/mapyAkustyczne/slask 

Należy zauważyć, iż już obecnie dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu na terenach sąsiadujących z autostradą. Ponadto według danych 
zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Zabierzów na lata 2012-
2015 z perspektywą do roku 2019 analiza hałasu generowanego ruchem drogowym 
na autostradzie A4 zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji 
wykazała (pomiary WIOŚ w Krakowie w latach 2000-2010), przekroczenia 
wartości normatywnych (w skrajnych przypadkach o ok. 20 dB), oraz wartości 
progowych o ok. 3,5 dB. Również droga krajowa nr 79 zlokalizowana w odległości 
ok. 4 km na północ od planowanej inwestycji generuje znaczne ilości hałasu co ma 
odzwierciedlenie w pogorszeniu się klimatu akustycznego miejscowości 
zlokalizowanych w jej pobliżu – Zabierzowa, Kochanowa, Rudawy, Nielepic. 
Według przeprowadzonych w roku 2003 na zlecenie Gminy Zabierzów badań 
i pomiarów natężenia hałasu na drodze nr 79 odnotowano przekroczenia 
normatywne w porze dziennej o około 14 dB (norma 60 dB) i  w porze nocnej 
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o około 17 dB (norma 50 dB). Aktualnie ze względu na zwiększenie natężenia 
ruchu w porównaniu z 2003 rokiem wartości te mogą być jeszcze wyższe.  

Uchwała Nr XI/166/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2015 
r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska 
przed hałasem dla województwa małopolskiego” reguluje zapisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów hałasu poprzez określenie priorytetów działań oraz 
wskazanie zadań niezbędnych do realizacji. Program ochrony środowiska przed 
hałasem został przyjęty w 2009 r. na podstawie map akustycznych dla dróg 
krajowych o natężeniu ruchu przekraczającym 6 mln pojazdów rocznie 
i zaktualizowany w 2013 r. dla odcinków dróg, dla których wyznaczone przez 
zarządców natężenie ruchu wynosiło ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz wzdłuż 
linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie.  

W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przekazał mapy akustyczne dla 
dodatkowych odcinków dróg, po których przejeżdża ponad 3 mln. pojazdów 
rocznie. Na mapach akustycznych znajdują się tereny zlokalizowane bezpośrednio 
w sąsiedztwie autostrady A4 i drogi krajowej nr S7. Są to Aleksandrowice, Balice, 
Rząska, Szczyglice. Według tego opracowania tereny zlokalizowane w sąsiedztwie 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice narażone są na 
ponadnormatywne oddziaływanie hałasu. 

 Hałas kolejowy  

Zjawisko generowania hałasu przez ruch pojazdów szynowych jest zagadnieniem 
niezwykle złożonym, ponieważ hałas ten jest emitowany przez wiele 
jednostkowych źródeł. Na jego wielkość wpływają m.in. prędkość z którą poruszają 
się pociągi, ich długość, stan torowiska czy lokalizacja torowiska względem 
istniejącego terenu.  

Hałas kolejowy w pobliżu planowanej inwestycji powstaje w wyniku eksploatacji 
linii kolejowej na trasie Kraków – Katowice oraz linii kolejowej Kraków – Lotnisko 
Balice. Linia trasie Kraków-Katowice, przebiegająca po północno-wschodniej 
stronie lotniska m.in. przez miejscowości Rząska i Zabierzów, wchodzi w skład 
międzynarodowej linii kolejowej E30 i w dużym stopniu kształtuje klimat 
akustyczny sąsiednich terenów. Linia kolejowa Kraków-Lotnisko Balice znajduje 
się natomiast po południowej stronie lotniska, a stacja końcowa w sąsiedztwie 
parkingu wielopoziomowego. Na tym odcinku pociągi kursują do 4 razy na godzinę 
w porze dnia i 2 razy w porze nocy.  

Według danych zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 
Zabierzów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 badania natężenia hałasu 
przeprowadzone w roku 2007 przez WIOŚ w Krakowie (Raport o stanie środowiska 
w województwie małopolskim w 2007 roku) w pobliżu linii kolejowej E30 na 
odcinku Kraków-Katowice wskazywały na przekroczenia dopuszczalnych norm od 
10 do 12 dB, kolejno dla pory nocnej i dziennej. 
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 Hałas lotniczy 

Hałas lotniczy związany jest z komunikacja lotniczą, powodowany jest przez starty 
i lądowania statków powietrznych. Lotnisko jest współużytkowane przez lotnictwo 
wojskowe (jednostka wojskowa wraz z płytą lotniska), cywilne i sanitarne.  

Obciążenie hałasem jest wynikiem trzech różnych czynników: liczby lotów, 
poziomu hałasu emitowanego przez statek powietrzny i umiejscowieniu operacji 
w ciągu doby. Pewną rolę odgrywają również takie czynniki, jak: ścieżki 
i procedury lotu, rozmieszczenie lotów na ścieżkach lotów, wykorzystanie pasów 
startowych i cel lotu. Uciążliwość hałasu lotniczego ma źródło w jego specyfice: 
pojawia się gwałtownie, szybko osiąga wartość maksymalną, a następnie prędko 
maleje. Dlatego też część mieszkańcy terenów wokół lotnisk narzeka na 
dokuczliwość hałasu lotniczego, mimo że wyniki pomiarów hałasu lotniczego nie 
wskazują, aby powodował on przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku. 
Dokuczliwość hałasu lotniczego przede wszystkim zależy od: wartości poziomu 
dźwięku pojedynczego zdarzenia, czasu trwania pojedynczych operacji (starty, 
lądowania) i przerw między poszczególnymi zdarzeniami, pory oddziaływania 
hałasu w ciągu doby oraz odległości zabudowy od źródła hałasu. 

Na uciążliwości związane z hałasem lotniskowym najbardziej narażone są m.in. 
miejscowości Szczyglice, Balice, Aleksandrowice, zlokalizowane w sąsiedztwie 
Portu Lotniczego oraz miejscowości zlokalizowane na kierunku wschód-zachód, 
na linii startów i lądowań czyli, Morawica, Mników, Czułów i Rząska 
oraz dzielnice Krakowa Mydlniki i Bronowice. Dla lotniska Uchwałą Sejmiku 
Województwa Małopolskiego Nr XXXII/470/09 z dnia 25 maja 2009 r. 
ustanowiono obszar ograniczonego użytkowania. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie publikuje co roku 
Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim, rozpatrujący również 
kwestie związane z hałasem lotniczym. Ponadto prowadzi monitoring hałasu 
w środowisku, a Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
regularnie upowszechnia informacje o środowisku w obszarze województwa 
małopolskiego, w zakresie hałasu w środowisku. 

W zakresie klimatu akustycznego występującego w rejonie lotniska, pomiary 
prowadzone są przez cały rok, w sposób powtarzalny, w jednym punkcie leżącym 
w odległości 3225 m od drogi startowej, na wysokości 4 m.n.p.t (zaznaczonym na 
poniższym rysunku).  
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Rysunek 27 Lokalizacja punktu pomiarowego (oznaczony kolorem pomarańczowym) w 
ramach monitoringu hałasu lotniczego przez WIOŚ 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Punkt pomiarowy zlokalizowano na terenie chronionym w bliskim sąsiedztwie 
budynków mieszkalnych wielokondygnacyjnych, co pozwoliło ocenić stopień 
oddziaływania hałasu lotniczego na mieszkańców terenów przyległych do lotniska. 
Podczas badań zmierzono poziom hałasu wszystkich lądujących samolotów. 
Pomiary wykonano za pomocą miernika poziomu dźwięku typu SVAN 959. Wraz 
z pomiarami rejestrowane były warunki atmosferyczne, zapewniające najbardziej 
stabilne warunki rozprzestrzeniania się dźwięku tj. prędkość wiatru 0-5 m/s, brak 
silnej inwersji temperaturowej przy gruncie, temperatura powietrza pow. -5°C oraz 
brak opadów atmosferycznych. 

Tabela 26 Zmierzone równoważne poziomy dźwięku w rejonie lotniska – monitoring 
WIOŚ 

Rok Zmierzony równoważny poziom 
dźwięku (LAeq), poziom 
maksymalny [dB] 

Przekroczenia  

[dB] 

Przekroczenia  

[dB] 

dzień noc dzień noc 

2015 59,1 53,9 0 3,9 

2014 58,8 52,7 0 2,7 

2013 58,9 48,8 0 0 

2012 nie badano 51,2 nie badano 1,2 

2011 57,6 47,1 0 0 

2010 55,6 49,6 0 0 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Krakowie 

Analiza powyższych danych wskazuje, że przekroczenia równoważnego poziomu 
w minionych latach hałasu nie występowały w ogóle w porze dziennej, w porze 
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nocnej w 3 spośród 6 lat prowadzenia pomiarów występowały nieznaczne 
przekroczenia w porze nocnej. Fakt wzrastania poziomów hałasu związany jest 
z rozwojem branży lotniczej oraz ze zwiększającym się ruchem lotniczym na 
lotnisku Kraków-Balice. 

 Hałas przemysłowy i komunalny  

Źródłem hałasu przemysłowego są zazwyczaj obiekty kubaturowe, są to źródła 
punktowe w otwartej przestrzeni, instalacje przemysłowe oraz transport 
technologiczny w obrębie zakładu.  

Hałas przemysłowy oraz komunalny i związane z nim zagadnienia są z reguły 
dobrze rozpoznane. Istniejące konflikty mają zwykle charakter lokalny, 
a niejednokrotnie sąsiedzki i swym zasięgiem obejmują niewielkie tereny 
zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. Obowiązujące regulacje 
prawne oraz dostępne technologie i metody zmniejszania hałasu, umożliwiają na 
ogół skuteczną eliminację istniejących zagrożeń. 

W rejonie lotniska istnieje niewielka liczba zakładów przemysłowych, które mogą 
mieć wpływ na klimat akustyczny obszaru. 

 Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne, a w szczególności temperatura powietrza, stan równowagi 
atmosfery oraz warunki anemologiczne przedstawiające kierunek i prędkość 
wiatru, stanowią element mający istotny wpływ na stan jakości powietrza. 

Teren inwestycji leży w strefie klimatu umiarkowanego o cechach przejściowych, 
który kształtowany jest przez masy powietrza o bardzo zróżnicowanych 
właściwościach fizycznych.  

Pod względem klimatycznym obszar Portu Lotniczego Kraków-Balice położony 
jest w Krainie Śląsko-Krakowskiej, w regionie Wyżyn Środkowych.  

Według fizycznogeograficznej regionalizacji Polski Stacja synoptyczna położona 
na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice (j=50°05’N, 
l=19°48’E, Hs=237 m n.p.m.) znajduje się około 11 km na zachód od centrum 
Krakowa w otoczeniu terenów rolniczych Obniżenia Cholerzyńskiego 
i reprezentuje warunki pozamiejskie. 

 Temperatura powietrza 

Średnia temperatura roku wynosi 8°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze 
średnią temperaturą 18,5°C, a najchłodniejszym luty o średniej temperaturze -2,8 
°C.  

Długość okresu wegetacyjnego wynosi 190-210 dni. 
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Wykres 1 Średnie miesięczne temperatury w rejonie planowanej inwestycji obejmujące 
okres 1987-2017 

 
Źródło: www.meteoblue.com 

 

 Opad atmosferyczny  

Sumy opadów rocznych osiągają najczęściej wielkości w przedziale 650-720 mm, 
przy dużych wahaniach sum rocznych. Średnia suma opadu atmosferycznych 
kształtuje się na poziomie 700 mm. Na analizowanym obszarze opady ( ≥ 0,1 mm) 
pojawiają się średnio przez 175 dni w roku, w tym występuje 18 dni z opadem 
silnym, powyżej lub równym 10,0 mm. 

Poniższy rysunek obrazuje dane dotyczące średnich temperatur i opadów oparte na 
modelach symulacji pogody z ostatnich 30 lat.  
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Wykres 2 Średnia miesięczna ilość opadów w rejonie planowanej inwestycji 
obejmująca okres 1987-2017 

 
Źródło: www.meteoblue.com 

Wykres 3 Wykres opadów dla rejonu planowanej inwestycji pokazujący liczbę dni 
w miesiącu, gdy opady osiągają określoną wartość, obejmujący okres 1987-
2017 

Źródło: www.meteoblue.com 
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 Wilgotność powietrza 

Średnia roczna wartość wilgotności względnej w Balicach kształtuje się na 
poziomie ok. 78%. Najwyższe średnie miesięczne wartości wilgotności w ciągu 
roku ( f > 80% ) występują jesienią oraz w zimie. Wiosną następuje szybki spadek 
wilgotności, do minimum w kwietniu, przy czym największa zmiana zachodzi na 
przełomie marca i kwietnia. Średnia roczna liczba dni suchych w obszarze 
planowanej inwestycji wynosi 17,8 dni.  

 Mgła i zachmurzenie  

Średnia roczna liczba dni z mgłą wynosi 70. Najwięcej dni z mgłą odnotowywane 
jest w miesiącach półrocza chłodnego – od października do stycznia, nie tylko 
w porannym terminie, ale także popołudniowym. 

Zagadnienie wystąpienia zachmurzenia w analizowanym regionie przedstawiono 
na poniższym wykresie. 

Wykres 4 Wykres przedstawiający liczbę dni słonecznych w miesiącu, dni z częściowym 
zachmurzeniem, dni z dużym zachmurzeniem i opadami atmosferycznymi dla 
rejonu planowanej inwestycji, obejmujący okres 1987-2017 

 
Źródło: www.meteoblue.com 

 Warunki anemologiczne  

Dominujący wpływ wywierają napływające z zachodu ciepłe i wilgotne masy 
powietrza polarno-morskiego oraz napływające z północnego-wschodu suche 
i chłodne masy powietrza polarno-kontynentalnego oraz arktycznego. Analiza 
przeważających kierunków wiatru na podstawie danych z lat 2000 – 2013 
wykazała, że dominującym kierunkiem wiatru w rejonie Portu Lotniczego Kraków-
Balice jest kierunek południowo-zachodni, co obrazuje przedstawiona poniżej róża 
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wiatrów. Najwięcej dni z wiatrem silnym (powyżej 10 m/s) występuje 
w miesiącach zimowych. 

Rysunek 28 Róża wiatrów (lata 2000-2013) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IMGW 

Wykres 5 Średnia prędkość wiatru w rejonie planowanej inwestycji obejmująca okres 
1987-2017 

Źródło: www.meteoblue.com 
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Wykres 6 Liczba dni w miesiącu, w rejonie planowanej inwestycji, gdy można 
oczekiwać, że wiatr osiągnie określoną prędkość 

Źródło: www.meteoblue.com 
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4 Opis istniejących sąsiedztwie lub w 
bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków   

 

Pod pojęciem zabytku, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446 t.j. z późn. zm.), 
rozumieć należy nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące 
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 
minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze 
względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.  

Z kolei pod pojęciem zabytku archeologicznego rozumieć należy zabytek 
nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością 
egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych 
i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, 
będący tym wytworem. 

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się obiekty zabytkowe zarówno 
wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie, jak też chronione na podstawie ustalenia ochrony 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 
lokalizacyjnej. Zagadnienia związane z ochroną obiektów zabytkowych wynikają 
z przepisów wspomnianej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W niniejszym raporcie wskazano:  

• zabytki nieruchome wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Krakowie, zlokalizowane w otoczeniu 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice na terenach gmin 
Zabierzów, Liszki, Zielonki, Czernichów, Krzeszowice, Alwernia oraz na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków, szczególnie w obszarze płaszczyzn podejścia 
do planowanej drogi startowej; 

• zabytki nieruchome chronione w gminnej ewidencji zabytków, wykazane 
w aktach prawa miejscowego obowiązujących na terenach otaczających 
Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice. 

Poniższa Tabela 27 przedstawia listę zabytków wpisanych do rejestru zabytków 
prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, 
zlokalizowanych na terenach gmin Zabierzów, Liszki, Zielonki, Czernichów, 
Krzeszowice, Alwernia oraz na terenie Gminy Miejskiej Kraków w strefie 
płaszczyzn podejścia do lotniska. Tabela zawiera oznaczenie lokalizacji 
w bezpośrednim sąsiedztwie granic portu lotniczego oraz w strefie podejścia.
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Tabela 27 Zabytki w rejonach płaszczyzn podejścia do MPL Kraków-Balice 

Gmina Nr Miejscowość Zabytek 
Data 
wpisania 

Nr 
wpisu 

Nr obiektu 
wg nowej 
księgi 
rejestru 

Położenie 
obiektu w strefie 
podejścia 
[T=tak, N=nie] 

Zabierzów 1. Balice Zespół pałacowy składający się z pałacu i parku 24.02.1971 A-246 A-655/M T 

2. Bolechowice Kościół parafialny śś. Piotra i Pawła z cmentarzem 
parafialnym 

16.08.1969 A-146 A-261/M N 

3. Bolechowice Dwór z otoczeniem parkowym 23.01.1957 A-193 A-652/M N 

4. Karniowice Kaplica dworska św. Marii Magdaleny 14.04.1957 A-325 A-308/M N 

5. Karniowice Zespół dworski składający się z dworu i parku 15.11.1971 A-324 A-656/M N 

6. Kochanów Zespół willi składający się z willi nr 104, oficyny i ogrodu 28.09.1993 A-666 A-446/M N 

7. Niegoszowice Zespół dworski składający się z dworu i parku ze stawem 29.09.1971 A-300 A-648/M N 

8. Pisary Lamus dworski 15.04.1965 A-235 A-449/M N 

9. Pisary Zespół browarku dworskiego: spichlerz, budynek browaru I, 
budynek browaru II 

17.12.1987 A-576 A-449/M N 

10. Pisary Zespół dawnego folwarku składający się z: spichlerza, 
stodoły i łączącej je przewiązki oraz otoczenia z parkiem, 
sadem i stawami 

09.12.1993 A-669 A-449/M N 

11. Radwanowice Zespół dworski: dwór, kapliczka, stajnia, stodoła, sad, 
starodrzew, droga dojazdowa z drzewami, staw 

30.12.1988 A-599 A-493/M N 

12. Rudawa Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, kostnica, 
ogrodzenie z bramkami, wieża bramna 

21.02.1970 A-175 A-272/M N 

13. Rudawa Dom nr 89 z ogrodem 30.08.1988 A-590 A-510/M N 

14. Ujazd Zespół dworski składający się z oficyny, czworaka, obory, 
stodoły, piwniczki i ogrodu 

22.10.1991 A-638 A-464/M N 
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Gmina Nr Miejscowość Zabytek 
Data 
wpisania 

Nr 
wpisu 

Nr obiektu 
wg nowej 
księgi 
rejestru 

Położenie 
obiektu w strefie 
podejścia 
[T=tak, N=nie] 

15. Więckowice Zespół dworski złożony z dworu, bramy z dozorcówką i 
oszkarpowanym murem, wozowni, spichlerza i 6 budynków 
gospodarczych oraz parku 

16.03.1985 A-504 A-560/M N 

16. Zabierzów Willa przy ul. Krakowskiej 101 z otoczeniem ogrodowym i 
drzewostanem 

22.07.1996 A-713 A-425/M N 

Liszki 17. Baczyn Cmentarzysko kultury łużyckiej 31.03.1980 A-453 rejestr C N 

18. Czułów Kaplica z wyposażeniem i najbliższym otoczeniem, 
ogrodzenie 

28.02.2002 n/d A-4/M T 

19. Kryspinów Zespół pałacowy składający się z pałacu i parku ze stawami 14.03.1968 A-5 A-658/M N 

20. Mników Założenie podworskie: dwór, zabudowania gospodarcze 
ułożone w czworobok, park 

27.11.1984 A-496 A-598/M T 

21. Morawica Kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja, dzwonnica, 
ogrodzenie oraz Wzgórze Kościelne 

22.01.1970 A-164 A-266/M T 

22. Morawica Plebania z otoczeniem 22.01.1970 A-169 A-269/M T 

23. Morawica Zespół dworski składający się z dworu i parku 15.07.1993 A-656 A-460/M T 

24. Piekary Zespół pałacowy składający się z pałacu, oficyny, folwarku 
(spichlerz z budynkami gospodarczymi), zabudowań browaru 
i figury Matki Boskiej oraz parku 

29.02.1984 A-484 A-586/M N 

25. Ściejowice Zespół dworski składający się z dworu, oficyny ze stajnią, 
stelmacharni i parku 

05.08.1969 i 
29.12.1995 

A-144 A-664/M N 

Kraków 26. Kraków Kuźnia, Mydlniki, ul. Balicka 297 22.05.1969 A-1021 n/d T 

27. Kraków Dawny Park Dworski w Mydlnikach 23.05.1983 A-642 n/d T 
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Gmina Nr Miejscowość Zabytek 
Data 
wpisania 

Nr 
wpisu 

Nr obiektu 
wg nowej 
księgi 
rejestru 

Położenie 
obiektu w strefie 
podejścia 
[T=tak, N=nie] 

28. Kraków Fort 41a "Mydlniki", ul. Wieniawy-Długoszowskiego 30.10.2007 n/d A-123/M T 

29. Kraków Dwór "Rydlówka", ul. Tetmajera 28 19.03.1968 A-133 A-1280/M T 

30. Kraków Dwór "Tetmajerówka", ul. Tetmajera 36 28.04.1967 A-134 n/d T 

31. Kraków Pracownia W. Tetmajera, ul. Tetmajera 36 27.04.1992 A-911 n/d T 

32. Kraków Willa Rutkowskich i rządcówka, ul. Radzikowskiego 176 24.09.1990 A-860 n/d T 

33. Kraków Pałac Fischerów - Benisów, ul. Ojcowska 52 16.07.1994 A-979 n/d T 

34. Kraków Dwór, ul. Paszkowskiego 9; 9a 24.09.2015 n/d A-1302/M T 

35. Kraków Kaplica Św. Marii Magdaleny, ul. Dożynkowa 24.07.1996 A-1032 A-248/M T 

36. Kraków Zespół Dworsko-Parkowy, ul. Siewna 25 24.06.1997 A-1060 n/d T 

37. Kraków Zespół d. Dworu Biskupiego "Dworek Białoprądnicki" - 
dwór, zabudowania gospodarcze i ogród 

18.07.1946 i 
inne 

A-132 n/d T 

38. Kraków Fort "Sudoł", ul. Powstańców 15.06.2007  A-98/M T 

39. Kraków Fort 48 Batowice, ul. Wawelska 11.05.2007    A-91/M T 

Zielonki 40. Bosutów-Boleń Zespół dworski: dwór, budynek gospodarczy, ogród 02.07.1993 A-654 A-459/M T 

41. Węgrzce Fort Łysa Góra 10.07.2006 n/d A-29/M T 

 Czernichów 42. Rybna Kościół p.w. Narodzenia NMP, ogrodzenie z 4 kaplicami, 
starodrzew 

13.02.1970 A-170 A-270/M T 

43. Rybna Zespół Dworski: dwór, zabudowania gospodarcze, park 12.06.1974 A-422 A-640/M T 

 Krzeszowice 44. Sanka Kościół parafialny p.w. św. Jakuba, ogrodzenie z 4 
kapliczkami 

22.05.1971 A-260 A-291/M N 
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Gmina Nr Miejscowość Zabytek 
Data 
wpisania 

Nr 
wpisu 

Nr obiektu 
wg nowej 
księgi 
rejestru 

Położenie 
obiektu w strefie 
podejścia 
[T=tak, N=nie] 

45. Zalas Dzwonnica przy kościele parafialnym, otoczenie w głębi 
ogrodzenia przykościelnego starodrzew 

07.06.1971 A-263 A-294/M T 

Alwernia 46. Poręba Żegoty Zespół kościoła paraf: kościół p.w. św. Marcina, mur 
ogrodzeniowy, układ urbanistyczny zabudowań 
gospodarczych z plebanią 

07.02.1989 A-600 A-345/M T 

47. Poręba Żegoty Cmentarz parafialny - układ przestrzenny, kaplica, 
ogrodzenie, zieleń wysoka 

28.06.1989 A-604 A-497/M T 

48. Poręba Żegoty Zespół pałacowy: ruina pałacu, mauzoleum Szembeków, park 18.03.1985 A-506 A-508/M T 

49. Poręba Żegoty Zabudowania folwarczne zespołu pałacowego: rządcówka, 
stodoła, kurnik, piwnica, spichlerz, 

25.07.1988 A-586 A-508/M T 

50. Poręba Żegoty Krajobraz kulturowy pd. części wsi: zespoły kościoła par. i 
pałacowo - folwarczny w pełnych granicach historycznych, 
figura św. Jana Nepomucena, krajobraz przyrodniczy 

12.08.1998 A-729 A-409/M T 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „wykazu obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego z uwzględnieniem 
podziału na powiaty i gminy”, stan na sierpień 2017 r. 
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Rysunek 29 Lokalizacja obiektów zabytkowych (z rejestru WKZ w Krakowie) w otoczeniu MPL Kraków-Balice (płaszczyzna podejścia w wariancie 
północnym) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie 
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W gminie Zabierzów zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego obejmującego obszar sołectw Balice, Rząska, Szczyglice 
(uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/168/12 z dnia 15 czerwca 2012 r. przez. Radę 
Gminy Zabierzów) oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
gminy Zabierzów (część obejmująca sołectwa: Aleksandrowice, Burów, 
Kleszczów) uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 
15 czerwca 2012 r. obowiązuje ochrona następujących obiektów zabytkowych 
(Tabela 28). 

Tabela 28 Wykaz zabytków nieruchomych w gminnej ewidencji zabytków 

Lp. 
Oznacz. w 
Syst. Inf. 
Przestrz. 

Oznaczenie 
na rysunku 
MPZP 

Ident. w 
gminnej 
ewid. 
zabytków 

Opis obiektu 

Balice 

1. 17.01 ez_02_01  22/901 szkoła, ob. dom ludowy, wł. mienie 
komunalne Gminy Zabierzów  

2. 17.03 ez_02_02  26/901 Rządcówka w zespole pałacowym  

3. 17.04 ez_02_03  27/901 Oficyna w zespole pałacowym  

4. 17.05 ez_02_04  28/901 Dom mieszkalny (tzw. dom 
ogrodnika) w zespole pałacowym  

5. 17.06 ez_02_15  39/901 Park krajobrazowy w zespole 
dworskim  

6. 17.07 ez_02_06  30/901 Stróżówka w zespole pałacowym  

7. 17.08 ez_02_07  31/901 Obora w zespole pałacowym  

8. 17.09 ez_02_14  38/901 Brama wjazdowa w zespole 
pałacowym  

9. 17.10 ez_02_13  37/901 Budynek bramny w zespole 
pałacowym  

10. 17.11 ez_02_10  34/901 Spichlerz I w zespole pałacowym  

11. 17.12 ez_02_11  35/901 Spichlerz II w zespole pałacowym  

12. 17.13 ez_02_12  36/901 Spichlerz III w zespole pałacowym  

13. 17.14 - - Krzyż przydrożny 

14. 17.15 - - Kapliczka 

15. 17.16 - - Kapliczka 

16. 17.17 - 41/901 Kapliczka B.M.V. 

17. 17.18 - - Krzyż przydrożny 

18. 17.19 ez_02_17  43/901 Dom mieszkalny  

19. 17.20   Krzyż przydrożny 

20. 17.21 ez_02_19  47/901 Spichlerz  
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21. - ez_02_05  29/901 Dom mieszkalny służby folwarcznej 
w zespole pałacowym  

22. - ez_02_08  32/901 Kurnik I w zespole pałacowym  

23. - ez_02_09  33/901 Kurnik II w zespole pałacowym  

24. - ez_02_16  42/901 Dom mieszkalny  

25. - ez_02_18  44/901 Dom mieszkalny  

26. - ez_02_01  22/901 szkoła, ob. dom ludowy, wł. mienie 
komunalne Gminy Zabierzów  

Aleksandrowice 

27. 16.01 ez_01_01 10/901  Oficyna I (obecnie pałacyk) w 
Zespole Folwarcznym, uż. Instytut 
Zootechniki PAN 

28. 16.02 ez_01_02 11/901 Oficyna II w zespole folwarcznym, 
uż. Instytut Zootechniki PAN 

29. 16.03 ez_01_03 12/901 Oficyna III w zespole folwarcznym 

30. 16.04 ez_01_04 13/901 Czworak w zespole folwarcznym, wł. 
IZ PAN 

31. 16.05 ez_01_05 14/901 Stajnia w zespole folwarcznym, wł. 
IZ PAN 

32. 16.06 ez_01_06 15/901 Spichlerz w zespole folwarcznym 

33. 16.07 ez_01_07 17/901 Dom  

34. 16.08 ez_01_08 18/901 Dom  

35. 16.09 ez_01_09 19/901 Dom  

36. 16.10 ez_01_10 20/901 Dom 

37. 16.11 ez_01_11 21/901 Stodoła w zagrodzie nr 51 

38. 16.12  24/901 Kapliczka św.Jana Nepomucena 

Morawica 

39. - Dz. Nr 570/4 66/879 Bud. Plebański (organistówka) 

40. - Dz. Nr 813 67/879 Kaplica cmentarna 

41. - Dz. Nr 1171 68/879 Kapliczka 

42. - Dz. Nr 810/2 69/879 Budynek plebański nr 8 

43. - Dz. Nr 813 71/879 Kostnica na cmentarzu 

44. - Dz. Nr 815/2 72/879 Szkoła II przy siostrach Felicjankach 

45. - Dz. Nr  
814/2 

73/879 Dom zakonny SS Felicjanek 

46. - Dz. Nr  
855/5 

74/879 Folwark dworski obecnie zakład 
produkcji zniczy nagrobkowych 

47. - Dz. Nr  823 75/879 Bud. gospodarczy dworu 
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Źródło: Uchwała Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. oraz 
Uchwała Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. 
  

48. - Dz. Nr  
570/2 

76/879 Wiejski Ośrodek Zdrowia, obecnie 
pustostan nr23 

49. - Dz. Nr  
705/2 

77/879 Stodoła przy zagrodzie nr 44 

50. - Dz. Nr  575 78/879 Dom nr 81 

51. - Dz. Nr  
1441/1 

79/879 Dom nr 134 

52. - Dz. Nr  
1441/1 

80/879 Kapliczka 

53. - Dz. Nr 604   81/879 Dom nr 170 

54. - Dz. Nr  155 82/879 Domr 179 

55. - Dz. Nr  556 83/879 Dom nr 193 

56. - Dz. Nr  938 84/879 Dom nr 209 
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Rysunek 30 Lokalizacja zabytków nieruchomych z gminnej ewidencji zabytków (gm. 
Zabierzów) w otoczeniu MPL Kraków-Balice 

 

 
26  Numer zabytku zgodny z liczbą porządkową z Tabelą 28 

 

Źródło: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obszar sołectw 
Balice, Rząska, Szczyglice w ich granicach administracyjnych, uchwalonym Uchwałą Nr 
XXIII/168/12 z dnia 15 czerwca 2012 r. 

Stanowiska archeologiczne 

Opierając się na danych z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zabierzów (SUiKZ gminy Zabierzów) oraz Miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Morawica i SUiKZ gminy 
Liszki, zidentyfikowano w rejonie planowanego przedsięwzięcia stanowisk 
archeologicznych.  

Poniższa mapa przedstawia lokalizacje stanowisk archeologicznych w gminie 
Zabierzów. 

Rysunek 31 Lokalizacja stanowisk archeologicznych w gminie Zabierzów 

Źródło: SUiKZ gminy Zabierzów 

W granicach lotniska znajdują trzy stanowiska opisane w poniższej tabeli. 

Tabela 29 Stanowiska archeologiczne w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia 
w gm. Zabierzów 

Numer 
stanowiska 

Klasyfikacja funkcjonalno-
kulturowa stanowiska 

Datowanie 

102-55/1 ślady osadnictwa XII-XIII w., wczesne 
średniowiecze 

102-55/2 ślady osadnictwa 

osada 

epoka kamienia 

okres rzymski 

102-55/5 pracownia krzem. 

ślady osadnictwa 

ślady osadnictwa 

epoka kamienia 

wczesne średniowiecze 

prahistoria 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SUiKZ gminy Aleksandrowice 

Żadne ze wymienionych stanowisk nie jest wpisane do rejestru zabytków. 

Poniższa mapa przedstawia lokalizacje stanowisk archeologicznych w gminie 
Liszki. 
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Rysunek 32 Lokalizacja stanowisk archeologicznych w obszarze planowanych robót 
budowlanych w gminie Liszki (oba warianty) 

 

Źródło: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Morawica, 
zmiana SUiKZ gminy Liszki 

W granicach planowanego przebiegu granic lotniska stanowiska opisane 
w poniższej tabeli. 

Tabela 30 Stanowiska archeologiczne w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w 
gminie Liszki 

Nazwa i nr 
stanowiska 

Kr 
kategorii 

Opis obiektu 

Morawica st. 19 II osady z epoki kamienia, wczesnego i późnego 
średniowiecza 

Morawica st. 20 II osada z epoki kamienia 

Morawica st. 21 III osada z epoki kamienia 

Morawica st. 47 - osada z epoki kamienia, późnego średniowiecza i 
okresu nowożytnego 

Morawica st. 22 II pracownia krzemieniarska z epoki kamienia oraz 
osady prahistoryczna i wczesnośredniowieczna 

Morawica st. 23 II osady z epoki kamienia i brązu 

Morawica st. 24 III osada z epoki kamienia 

Morawica st. 26 II osada z epoki kamienia, epoki brązu, późnego 
średniowiecza, okresu nowożytnego 

Morawica st. 29 III osada z epoki kamienia 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 150 
 

Nazwa i nr 
stanowiska 

Kr 
kategorii 

Opis obiektu 

Morawica st. 58 - punkt osadniczy i/lub prac. krzem. – mezolit?, neolit, 
epoka kamienia, epoka brązu 

Morawica st. 61 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Morawica, zmiany SUiKZ gminy Liszki 

Żadne ze wymienionych stanowisk nie jest wpisane do rejestru zabytków. 
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5 Opis krajobrazu, w którym przedsięwzięcie 
będzie zlokalizowane  

Pod pojęciem krajobrazu w rozumieniu wymagań koniecznych do uwzględnienia 
w procesie oceny oddziaływania na środowisko rozumieć należy ogół cech 
przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren i zespół 
typowych cech danego terenu. Z kolei zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod pojęciem 
krajobrazu należy rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą 
elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania 
czynników naturalnych lub działalności człowieka. 

Otoczenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im Jana Pawła II Kraków-Balice, 
z racji ukształtowania dzieli się na szereg wnętrz krajobrazowych o charakterze 
krajobrazu kulturowego, przekształconego w różnym stopniu. O wartości 
krajobrazu decyduje przede wszystkim stan środowiska przyrodniczego oraz 
walory kulturowe bezpośrednio związane z  architekturą i układem 
urbanistycznym. Zróżnicowana szata roślinna, mozaikowy układ pól i łąk, liczne 
zadrzewienia i kompleksy leśne zmieniające się w ciągu okresu wegetacyjnego 
decydują o atrakcyjności otoczenia lotniska. Obszar ten charakteryzuje się bogata 
rzeźba terenu, występowaniem dolinek jurajskich, dolin rzecznych (np. dolina 
Rudawy), szeregu wzniesień Garbu Tenczyńskiego, równinnymi terenami 
Obniżenia Cholerzyńskiego, zapadlisk tektonicznych oraz dolin i przełomów 
rzecznych. Wartościowe elementy środowiska mające wpływ na walory 
krajobrazowe objęte są ochroną prawną (w formie parków krajobrazowych). 

Zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym dla gminy Zabierzów” jako 
odrębny element krajobrazu gminy wyróżnić należy podtyp krajobrazu 
komunikacyjnego, w ramach którego wyróżniającym się obszarem jest lotnisko, 
o cechach współczesnego krajobrazu zurbanizowanego; wraz z częścią elementów 
liniowych infrastruktury komunikacyjnej silnie z nim powiązanych kompozycyjnie 
tj. odcinki autostrady A4 sąsiadujące z obszarem lotniska węzłem „Balice”, 
punktem poboru opłat oraz dwoma miejscami obsługi podróżnych (MOP). Do tego 
typu krajobrazu zaliczyć należy także pozostałe odcinki autostrady (estakada nad 
dolina Rudawy w Szczyglicach, przebieg przez Rząskę i Brzoskwinię), odcinek 
linii kolejowej Kraków – Katowice oraz obiekty stacji PKP w Rudawie.  

Teren sąsiadujący z lotniskiem i samo lotnisko stanowią obszar o wyraźnym 
antropogenicznym charakterze i posiadający jednoznacznie industrialny typ 
zabudowy. Cechą charakterystyczną terenu jest występowanie mało zróżnicowanej 
zieleni o ograniczonym składzie gatunkowym, typowym dla terenów znajdujących 
się pod silną presją antropogeniczną, zabudowa typu przemysłowego zarówno 
wojskowej jak też cywilnej części lotniska (hangary, budynki obsługi, 
infrastruktura techniczna) o zróżnicowanej estetyce i różnym stanie technicznym 
oraz stała aktywność operacyjna (starty i lądowania samolotów, obsługa techniczna 
lotniska, oświetlenie drogi startowej, dróg kołowania i budynków portu 
lotniczego). Na tym tle korzystnie wyróżniają się nowe zabudowania MPL 
Kraków-Balice, takie jak nowy terminal, budynek Cargo oraz budynek 
administracyjno-techniczny. 
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Ponadto w rejonie lotniska należy uwzględnić krajobraz obszarów osiedleńczych, 
zlokalizowanych w pobliżu lotniska. Krajobrazy układów osadniczych z bogatą 
zielenią wysoką – ich trzonem jest dawne założenie dworsko-parkowe w Balicach, 
stanowiące do dziś wartościowy elementy krajobrazu kulturowego; zaliczono do 
nich także tereny o dużym udziale zieleni, zwłaszcza wysokiej, jak cmentarze 
i tereny przykościelne w rejonie zachodniego podejścia do lotniska. 

Na obszarze planowanej inwestycji dominuje roślinność niska, łąkowa – zwłaszcza 
w północnej oraz środkowej części działki wokół drogi startowej oraz dróg 
kołowania. Tereny te podlegają regularnym zabiegom koszenia, tak by siedliska te 
nie były atrakcyjne dla zwierząt, przede wszystkim awifauny. 

W południowej części lotniska występuje roślinność drzewiasta wraz 
z zakrzewieniami, przede wszystkim, w sąsiedztwie obiektów budowlanych, jak 
również sporadycznie wzdłuż ogrodzenia lotniska.  

Wśród zadrzewień dominują gatunki pospolite, jak: topola biała (Populus alba), 
wierzby (Salix L.), młode brzozy brodawkowate (Betula pendula), olsza szara 
(Alnus incana), leszczyna (Corylus), nieliczne młode dęby szypułkowe (Quercus 

robur), pojedyncze orzechy włoskie (Juglans regia). 

Zadrzewienia zlokalizowane na terenie Jednostki Wojskowej, będącej obszarem 
zamkniętym, znajdują się we władaniu służ podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej. 

Szata roślinna terenu przewidzianego pod budowę drogi startowej w wariancie 
centralnym, u jej południowo-zachodniego krańca jest nieuporządkowana i dość 
urozmaicona, w jej skład wchodzą zarówno łąki, jak i niewielkie pola uprawne oraz 
skupiska pospolitych drzew w wieku ok. 20 lat z pojedynczymi drzewami w wieku 
do 40 lat. Skład gatunkowy tych skupisk jest zbieżny z przedstawionym powyżej. 
Nie spotyka się na tym obszarze chronionych bądź rzadkich gatunków roślin.  

Poniższe fotografie przedstawiają szatę roślinną obszaru zlokalizowanego 
u południowo-zachodniego krańca lotniska. 
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Rysunek 33 Krajobraz terenów położonych w otoczeniu południowo-zachodniego 
krańca lotniska 

 

 

 

Źródło: fotografie własne Arup © 
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6 Niepodejmowanie przedsięwzięcia  

 Opis opcji niepodejmowania przedsięwzięcia  

Opcja polegająca na niepodejmowaniu przedsięwzięcia zakłada utrzymanie 
istniejącej drogi startowej i wykonywanie tylko bieżących napraw polegających na 
naprawie uszkodzeń lub wymianie pojedynczych płyt betonowych. Powyższe 
zabiegi nie zmienią parametrów geometrycznych drogi startowej, 
a w szczególności przekroju poprzecznego, jak też niwelety, profilu podłużnego 
i łuków pionowych, jednakże zapewnią wymagany odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa.  

Analiza stanu technicznego istniejącej drogi startowej 

W celu określenia aktualnego resursu drogi startowej (liczby operacji lotniczych, 
która jest możliwa do wykonania w sposób bezpieczny na istniejącej drodze 
startowej) wykonano szczegółowe analizy stanu technicznego drogi startowej, 
a w szczególności analizy nośności przeprowadzone przez Zakład Lotniskowy 
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z Warszawy w 2014 roku. Zakres 
analizy obejmował przeprowadzenie wstępnej, wizualnej oceny istniejącego, 
powierzchniowego stanu technicznego nawierzchni drogi startowej, pomiary ugięć 
sprężystych nawierzchni z wykorzystaniem ugięciomierza lotniskowego typu 
HWD (Heavy Weight Deflectometer) oraz przeprowadzenie badań 
wytrzymałościowych materiałów pobranych z konstrukcji nawierzchni 
w laboratorium Zakładu Lotniskowego. 

Badania doprowadziły do sformułowania następujących wniosków: 

• Nawierzchnia w wyznaczonych obszarach znajduje się w dostatecznym 
i miejscami w złym stanie technicznym. Należy podkreślić, że pewna liczba 
płyt wymaga zwrócenia szczególnej uwagi, gdyż ich stan powierzchniowy oraz 
występujące typy uszkodzeń, kwalifikują je nie tylko do remontu, lecz do 
wymiany. 

• Podstawowym zaobserwowanym typem uszkodzeń są spękania strukturalne 
płyt, jednakże zidentyfikowano także wiele pęknięć szczelinowych, 
wykruszenia, odłamania krawędzi i  naroży płyt lotniskowych. Ponadto, 
w obszarze progu 07 można zaobserwować pęknięcia mrozowe oraz włosowate 
w postaci siatki spękań. Należy zaznaczyć, że przedstawione uszkodzenia 
występują nie tylko w wyznaczonych obszarach drogi startowej o obniżonej 
nośności, ale również w pozostałych obszarach, choć z mniejszą 
intensywnością.  

• Największe ugięcia występują w pasmach środkowych drogi startowej, które 
zazwyczaj są najbardziej narażone na oddziaływanie statków powietrznych. 
Można wytypować cztery obszary o obniżonej nośności (obszary krytyczne) 
licząc od progu zachodniego drogi startowej: obszar I(0 ÷ 400 m), obszar II 
(800 ÷ 1050 m), obszar III (1250 ÷ 1400 m) i obszar IV (2350 ÷ 2450 m). 
Wskazane obszary stanowią strefy przyziemienia oraz strefy wykonywania 
manewrów zejścia samolotów w drogi kołowania, a więc najbardziej narażone 
na działanie obciążeń dynamicznych pochodzących od statków powietrznych. 
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Konstrukcja nawierzchni lotniskowej składa się w przeważającej mierze z zespołu 
warstw. Jedną z głównych cech eksploatacyjnych nawierzchni lotniskowej jest jej 
nośność, to jest zdolność układu konstrukcyjnego do przenoszenia obciążeń od 
statków powietrznych w określonym czasie. Nośność nawierzchni uzależniona jest 
nie tylko od obciążeń samolotów, lecz także od wielu czynników zewnętrznych, w 
tym od czynników atmosferycznych. Uzyskane wyniki badań nośności 
potwierdzały, że będzie można ją bezpiecznie eksploatować przez kolejnych kilka 
lat przy założeniu istniejącej struktury i floty statków powietrznych. Stwierdzono 
jednak konieczność wykonania kolejnych badań w kilkuletnim odstępie czasu, 
w celu określenia stopnia degradacji drogi i określenia skali i technologii kolejnych 
napraw. Wobec zinwentaryzowanej bardzo dużej liczby uszkodzeń nawierzchnia 
będzie jednak wymagała bieżących napraw polegających na wymianie 
pojedynczych płyt lub częściowej ich naprawie.  

W obszarach o obniżonej nośności (obszarach krytycznych) prace naprawcze 
w długim okresie będą jednak niewystarczające, gdyż przy prognozowanej 
wzrastającej liczbie operacji lotniczych nie powstrzymają postępującej degradacji 
nawierzchni, w konsekwencji czego nie zostanie osiągnięta odpowiednia wartość 
wskaźnika PCN.  

W przypadku wymiany zniszczonych płyty lotniskowych należy odbudować płyty 
do takiego stanu technicznego, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu podczas 
wykonywania operacji lotniczych. Stosowana technologia wykorzystuje elementy 
prefabrykowane i zakłada między innymi takie działania jak: 

• usunięcie występujących uszkodzeń na wytypowanej płycie lotniskowej, np. 
poprzez wyburzenie na wymaganą głębokość; 

• przygotowanie podłoża – niwelacja; 

• wbudowanie gotowych elementów prefabrykowanych (moduł o wymiarach 
2,5 x 5,0 m). 

Prace remontowe na drodze startowej 

Celem prac remontowo-utrzymaniowych jest umożliwienie użytkowania drogi 
startowej przez 5 lat, aż do oddania nowej drogi startowej do użytkowania. 
W związku z tym, pamiętając o horyzoncie czasowym dla przewidywanej 
eksploatacji drogi startowej z obecną nawierzchnią, prace polegające na wymianie 
poszczególnych płyt, powinny być wykonywane w ostateczności.  

Płyty lotniskowe wymagające wymiany identyfikuje się podczas wykonywania 
inwentaryzacji uszkodzeń. Mając na uwadze aktualny stan techniczny nawierzchni 
eksploatowanej drogi startowej na lotnisku Kraków Balice, inwentaryzacja stanu 
technicznego jest przeprowadzana codziennie, a plan wymiany pojedynczych płyt 
przyjmowany jest corocznie.  

Występowanie uszkodzeń oraz ich skuteczne usuwanie z nawierzchni lotniskowych 
jest niezwykle istotnym zagadnieniem, gdyż stanowi o bezpieczeństwie ruchu 
statków powietrznych. Występujące na obecnie eksploatowanej drodze rodzaje 
uszkodzeń nawierzchni wraz z przyczynami ich powstawania obrazują, że naprawa 
tego rodzaju obiektów jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym 
i mozolnym. 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 156 
 

Najbardziej istotnym problemem przy naprawie tego rodzaju obiektów jest krótki 
czas wyłączenia nawierzchni z użytkowania zdeterminowany koniecznością 
utrzymania stałego ruchu lotniczego. Skutkuje to wykonywaniem prowizorycznych 
i nietrwałych napraw jedynie maskujących uszkodzenia. 

Zarządzający lotniskiem po wykonaniu badań nośności wdrożył system 
szczegółowego monitoringu i konserwacji nawierzchni drogi startowej. W wyniku 
wdrożonych działań prowadzone są bieżące prace związane z usuwaniem 
opisanych wyżej uszkodzeń nawierzchni, ale przede wszystkim wymieniane są 
pojedyncze płyty betonowe (na płyty betonowe o rozmiarach 2,5 x 5m). 
Technologia wymiany pojedynczej płyty wymaga zamknięcia lotniska na 6 godzin 
w porze nocnej. Podczas jednej nocy możliwa jest wymiana 2 płyt lotniskowych. 
W roku 2016 zostały wymienionych zostało 248 płyt. W roku 2017 do wymiany 
zakwalifikowano 213 płyt. Na lata 2018 i 2019 do wymiany przewidziano 
kolejnych co najmniej 400 płyt. Prowadzone wymiany płyt oznaczają, że w sezonie 
letnim od kwietnia do października, każdej nocy lotnisko jest zamknięte.  

Należy także liczyć się z faktem, że z czasem płyt do wymiany będzie coraz więcej 
i w pewnym momencie uszkodzenia będą tak duże, że ich wymiana będzie bądź 
nieopłacalna lub nawet wymiana nie pozwoli na bezpieczne wykonywanie operacji 
lotniczych. W takiej sytuacji należy się spodziewać, że Prezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego zabroni wykonywania operacji lotniczych w ruchu cywilnym.  

Należy także zwrócić uwagę, że wymiany płyt bądź naprawa uszkodzeń nie 
wpływają na zwiększenie nośności – są to działania doraźne prowadzone w celu 
zachowania poziomu bezpieczeństwa i utrzymania eksploatacji do czasu budowy 
nowej drogi startowej. 

Podsumowując, niepodejmowanie przedsięwzięcia i wykonywanie bieżących 
napraw spowoduje stopniowe wprowadzenie ograniczeń w ruchu lotniczym dla 
operujących statków powietrznych, aż do całkowitego zamknięcia portu lotniczego 
w perspektywie do 7-10 lat, w zależności od natężenia ruchu lotniczego. 

W praktyce oznacza to że 5 mln pasażerów rocznie nie może korzystać z lotniska 
w Balicach. Część ruchu z pewnością zostanie przejęty przez lotniska 
w Katowicach i Rzeszowie i w tym przypadku zostaną wygenerowane dodatkowe 
koszty środowiskowe związane z przewozem pasażerów z tych lotnisk do Krakowa, 
który jest z reguły finalną destynacją podróżnych. 

 Techniczne i ekonomiczne skutki 
niepodejmowana przedsięwzięcia  

Z technicznego punktu widzenia niepodejmowanie analizowanego przedsięwzięcia 
pociągać będzie za sobą skutki o oddziaływaniu krótko-, średnio- 
i długoterminowym.  

Wśród skutków technicznych wymienić należy: 

• konieczność prowadzenia coraz częstszych prac konserwacyjnych 
i naprawczych; 
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• dalszą degradację drogi startowej, powodującą ograniczenia w ruchu lotniczym 
z powodu konieczności obniżenia wartości wskaźnika PCN nawierzchni 
lotniskowych, a w konsekwencji brak możliwości przyjmowania większości 
statków powietrznych, 

• brak możliwości operowania większymi, nowoczesnymi, niskoemisyjnymi 
statkami powietrznymi ze względu na niedostateczną nośność nawierzchni 
drogi startowej; 

• utratę możliwości operowania statkami powietrznymi ze względu na parametry 
drogi startowej nieodpowiadające obecnym wymaganiom EASA oraz ICAO 
(profil poprzeczny i łuki pionowe niezgodne z przepisami lotniczymi, przekrój 
poprzeczny uniemożliwiający prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej i 
brak odpowiedniego odwodnienia) aż do całkowitego zamknięcia lotniska. 

Niespełnienie powyższych wymagań w realny sposób grozi w niedługim czasie 
utratą certyfikatu lotniska użytku publicznego (wydawanego przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, na podstawie przepisów międzynarodowych3), co będzie się 
wiązało z zamknięciem lotniska. 

Efekty ekonomiczne działalności Portu Lotniczego Kraków-Balice i ich wpływ 
na gospodarkę turystyczną 

Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu to szereg efektów 
społeczno-ekonomicznych, które są kreowane przez działalność usługową portu, 
polegającą na organizowaniu transportu lotniczego dla aglomeracji krakowskiej 
i szerzej dla całego województwa.  

Beneficjentem rozwoju Portu Lotniczego Kraków-Balice jest w głównej mierze 
cała Małopolska i jej mieszkańcy. Świadczy o tym m.in. liczba miejsc pracy 
związanych z wielkością ruchu lotniczego (szacuje się, że każdy tysiąc pasażerów 
generuje powstanie jednego etatu w sektorach związanych z bezpośrednią obsługą 
podróżnych, a w konsekwencji powstanie kolejnych trzech w innych branżach). 
Tym samym rozwój lotniska będzie generował kolejne miejsca pracy.  

Ruch turystyczny województwa małopolskiego 

Począwszy od 2009 r. obserwuje się systematyczny wzrost liczby turystów 
odwiedzających Małopolskę. Istotny udział mają tu turyści z zagranicy, stanowiący 
28 % odwiedzających miasto (w 2016 r.). Z badań ruchu turystycznego 
zrealizowanych przez Małopolską Organizację Turystyczną dla Urzędu Miasta 
Krakowa4 wynika, że dla tej grupy turystów samolot jest środkiem transportu, który 
wybiera 40% z nich.  

 

 

                                                 
3 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego 
wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 
4 Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku, Badania zrealizowane przez Małopolską 
Organizację Turystyczną dla Urzędu Miasta Krakowa, Małopolska Organizacja Turystyczna 
Kraków, grudzień 2016, maj 2017 
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Turystyka biznesowa w Krakowie 

Drugim istotnym motywem przyjazdów są podróże służbowe do firm 
zlokalizowanych w regionie małopolskim. Dotyczy to zarówno firm w sąsiedztwie 
lotniska, a w szczególności w Krakowie, jak również i firm w całym regionie. 

Czynnikiem decydującym o atrakcyjności Krakowa jest jego lokalizacja oraz 
dostępne połączenia – drogowe, kolejowe i lotnicze. Lokalizacja uczyniła miasto 
potężnym ośrodkiem miejskim Europy Środkowej, z dynamicznie rozwijającym się 
portem lotniczym, który posiada najlepiej rozwiniętą siatkę połączeń po 
Warszawie.  

Mając na uwadze powyższe, brak decyzji o realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego polegającego na budowie nowej drogi startowej, a co za tym idzie 
zamknięcie Portu Lotniczego Kraków-Balice w perspektywie najbliższych 7 lat 
spowoduje istotne, niekorzystne zmiany społeczno-gospodarcze dla regionu. Do 
najważniejszych z nich należą: 

• Spadek dynamiki rozwoju województwa małopolskiego, ograniczenie wzrostu 
PKB.  

Branża turystyczna wytwarza 10% PKB Krakowa i pracuje w niej 10% 
z wszystkich zatrudnionych w mieście (dane Wydziału Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Krakowa). Aktualnie województwo małopolskie, z ponad 7% 
udziałem w PKB (wg GUS), uplasowane jest na piątym miejscu w skali całego 
kraju. 

• Wzrost stopy bezrobocia w regionie.  

Spośród wielu efektów wynikających z funkcjonowania portu lotniczego, 
najwyraźniej dostrzega się efekty bezpośrednie związane z dochodami, samego 
portu oraz z działalności firm handlowych i usługowych prowadzonej na terenie 
portu. Szacuje się, że każdy milion obsłużonych pasażerów to 750-1000 nowych 
miejsc pracy. W Porcie Lotniczym Kraków-Balice i podmiotach kooperujących 
zatrudnionych jest około 4000 ludzi. Wpływ lotniska na rozwój przedsiębiorstw 
i napływ inwestorów lotniska należy, zgodnie z danymi Międzynarodowej Rady 
Portów Lotniczych (ACI), szacować na ok. 50 tys. miejsc pracy.  

• Ograniczenie rozwoju przedsiębiorczości, zmniejszenie dynamiki tworzenia 
nowych miejsc pracy. 

Rozbudowa infrastruktury lotniczej jest czynnikiem wspierającym spójność 
społeczno–ekonomiczną i powoduje zwiększenie dostępności regionów 
peryferyjnych. Port lotniczy generuje liczne korzyści bezpośrednie dotyczące 
użytkowników m.in. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów podróży oraz 
pośrednie, których wynikiem są efekty  dochodowe i związane z tym 
zwiększenie poziomu zatrudnienia. Regiony posiadające na swoim terenie port 
lotniczy, notują stopę bezrobocia niższą od przeciętnej krajowej. 

• Utrata statusu lidera zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. 

Kraków pozostaje liderem zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług 
biznesowych BPO (Business Process Outsourcing)/ SSC (Shared Service Center) 
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i ITO (Information Technology Outsourcing)., oferując pracę 50 tys. osób. Zgodnie 
z danymi Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) począwszy od 
2013 r. zatrudnienie w krakowskich centrach usług wspólnych zwiększyło się o 
ponad 20 tys. miejsc pracy, co sprawia, że stolica Małopolski jest najważniejszym 
ośrodkiem usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaniechanie 
realizacji przedsięwzięcia spowoduje, że firmy z sektora BPO/SSC/ITO przeniosą 
swoje lokalizacje do innych miast regionalnych, takich jak Wrocław, Gdańsk czy 
Rzeszów. 

• Spadek ruchu turystycznego w regionie, dochodów z branży turystycznej, 
w tym turystyki biznesowej, zmniejszenie liczby przedsiębiorstw i zatrudnienia 
w branży turystycznej oraz wpływów z podatków. 

Turystyka biznesowa jest znacząca pod kątem generowania zysków dla miasta 
(ponad 1 mld zł rocznie). Wpływy z podatków branży turystycznej to rocznie ok. 
90 mln zł.  

 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w 
przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia  

Niepodejmowanie przedsięwzięcia ze względu na konieczność częstego 
prowadzenia prac konserwacyjno-naprawczych drogi startowej wiąże się 
z możliwością powstawania niezorganizowanych emisji do atmosfery oraz emisją 
hałasu.  

Częste prace konserwacyjne i naprawcze będą generować hałas powodujący 
uciążliwości w dłuższej perspektywie niż budowa nowej drogi startowej. 
W szczególności większość prac remontowych, naprawczych wykonywana będzie 
w porze nocnej, gdyż wówczas istnieje możliwość czasowego wyłączenia 
z użytkowania drogi startowej na okres około 5 godzin. W porze nocnej obowiązują 
jednak bardziej restrykcyjne wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, 
w związku z czym powszechną i zalecaną metodą minimalizacji oddziaływań etapu 
budowy na warunki akustyczne jest ograniczanie, a nawet zakaz prowadzenia prac 
budowlanych nocą. Prowadzenie prac remontowych w porze nocy może 
powodować zatem przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia nie będzie powodować ingerencji 
w powierzchnię ziemi i gleby na terenie poza obecnym granicami lotniska, a co za 
tym idzie nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania na zabytki, dobra 
kultury oraz dobra materialne zlokalizowane w otoczeniu lotniska. 

Zaniechanie budowy nowej drogi startowej nie będzie powodowało bezpośrednich 
zniszczeń stanowisk i siedlisk roślin, grzybów i zwierząt na terenach wokół 
lotniska, natomiast na trawiastych terenach w obecnych granicach lotniska 
odnotowano występowanie dwóch cennych gatunków roślin - centurii pospolitej 
oraz dziewanny rdzawej (lokalizacja oznaczona na mapie w Załączniku I. 
Inwentaryzacja przyrodnicza). Stanowiska te mogą być zagrożone w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia, gdyż rośliny te występują w siedliskach typu 
łąkowego, wymagających koszenia i mogą zaniknąć w wyniku sukcesji roślinności 
wysokiej jaka wniknie na teren lotniska w przypadku zaniechania jego 
użytkowania. W dłuższej perspektywie czasowej gdy dojdzie do zaprzestania lotów 
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i zamknięcia lotniska na dotychczasowych powierzchniach trawiastych 
rozprzestrzenią się ekspansywne byliny i pojawią się siewki drzew. 
W początkowym stadium sukcesji można się spodziewać wkraczania 
i rozprzestrzeniania się nawłoci kanadyjskiej i czeremchy późnej, a wśród drzew 
brzozy i topól, których nasiona są łatwo roznoszone przez wiatr. 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia stwarza ryzyko wzrostu emisji do atmosfery 
wynikającego z użytkowania statków powietrznych starszego typu, o niższych 
wartościach liczby ACN, wyposażonych w silniki starszej generacji, 
charakteryzujących się wyższym zużyciem paliwa i większymi emisjami substancji 
zanieczyszczających do środowiska.  

Niepodejmowanie przedsięwzięcia zwiększy także ilość emisji do atmosfery, które 
będą generowane poprzez konieczność przewiezienia do Krakowa transportem 
samochodowym pasażerów zmuszonych do korzystania z lotnisk w Katowicach 
i Rzeszowie.  

Ze względu na znaczną odległość obszarów NATURA 2000 od granic lotniska – 
Dolina Sanki w odległości ok. 4 km, a Rudno w odległości ok. 11 km - 
niepodejmowanie przedsięwzięcia nie powinno wpłynąć na siedliska przyrodnicze 
i gatunki chronione w tych obszarach. Brak podjęcia inwestycji nie zagraża 
populacjom żyjący na obszarze Doliny Sanki oraz Rudna chronionych zwierząt 
i roślin. 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe nie będzie się zmieniało względem stanu 
obecnego w zakresie ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do 
odbiorników, natomiast z czasem zmniejszać się może ilość zanieczyszczeń 
spłukiwanych z powierzchni drogi startowej, dróg kołowania i stanowisk 
postojowych. W efekcie końcowym zamknięcia lotniska nie będzie konieczne 
oczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych. 
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7 Opis analizowanych wariantów realizacji 
przedsięwzięcia 

 Wybór wariantów do analiz 

Proces selekcji wariantów do analiz był prowadzony w taki sposób, by wyłonić 
warianty racjonalne, które z jednej strony charakteryzują się odpowiednimi 
parametrami technicznymi (długość, orientacja, geometria i nośność nawierzchni), 
ale też zostały najlepiej ocenione w zakresie parametrów jakościowych 
(oddziaływanie na ludzi, środowisko przeszkodowe, koszt inwestycji, 
wykorzystanie istniejącej infrastruktury).  

Nadrzędnym i kluczowym kryterium było utrzymanie operacji podczas procesu 
inwestycyjnego i brak konieczności zamykania lotniska, aby nie spowodować 
odcięcia aglomeracji krakowskiej od dostępu do transportu lotniczego. Cel 
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej drogi startowej wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą stanowi zapewnienie możliwości 
wykonywania operacji startów i lądowań na lotnisku do 2035 r.  

 Założenia dla wariantów 

Opracowując analizę wariantów zapewnienia możliwości startów i lądowań na 
lotnisku Kraków-Balice uwzględniono założenia projektowe i wymagania 
techniczne opisane w poniższych punktach. 

1. Wymagania odnośnie parametrów drogi startowej są określone w trzech 
zasadniczych dokumentach: 

• Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO 
Annex 14), który stanowi międzynarodowe wytyczne (normy i zalecenia) 
do projektowania i eksploatacji lotnisk; 

• Specyfikacje Certyfikacyjne do Projektowania Lotnisk EASA, które 
są przełożeniem ICAO Annex 14 dla lotnisk w Unii Europejskiej (EASA CS-
ADR-DSN); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 
1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych, 
które stanowią krajowe normy i wytyczne dla projektowania lotnisk. 

Należy zaznaczyć, że do dnia 31 grudnia 2017 r. wszystkie lotniska użytku 
publicznego, obsługujące komercyjny przewóz lotniczy, na których prowadzi się 
operacje podejścia lub odlotu przy wykorzystaniu procedur instrumentalnych, które 
dysponują utwardzoną drogą startową o długości co najmniej 800 metrów, będą 
musiały dostosować się do wymagań UE i przejść proces konwersji certyfikatów 
zgodnie ze Specyfikacjami Certyfikacyjnymi EASA, co też będzie musiało zostać 
spełnione przez drogę startową Lotniska Kraków-Balice. 

Lotnisko Kraków-Balice przeszło już proces konwersji certyfikatu, a jego wyniki 
zostały opisane w rozdziale 7. 
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2. Aby zapewnić sprawny przepływ statków powietrznych z/do drogi startowej 
na poziomie ruchu godzinowego prognozowanego dla roku 2035, należy 
również wyposażyć drogę startową w system dróg kołowania i dróg zjazdu. 
Wymagania w tym zakresie to droga szybkiego zjazdu na każdym kierunku 
operacyjnym, dla której obliczono optymalną lokalizację około 1700 m od 
progu i równoległa droga kołowania na całej długości drogi startowej. 

3. Ograniczenia prowadzenia prac budowlanych. ICAO Doc 9137 część VI 
definiuje obszary wokół drogi startowej, w których dopuszczalne jest 
prowadzenie prac budowlanych w trakcie wykonywania operacji lotniczych. 
Ogólnie prace nie powinny być prowadzone w odległości mniejszej niż 75 m od 
osi drogi startowej i 200 m od końców drogi startowej. 

4. Analiza przeważających kierunków wiatru na podstawie danych z lat 2000-
2013 wykazała, że dominującym kierunkiem wiatru w rejonie Portu Lotniczego 
Kraków-Balice jest kierunek południowo-zachodni. Najwyższy wskaźnik 
używalności lotniska dla samolotów wynosi 99,74% i występuje na kierunku 
orientacji drogi startowej 80°/260°. Wskaźnik używalności lotniska utrzymuje 
się powyżej pożądanych 99% dla orientacji drogi startowej w przedziale 
50°+100° / 230°+280° stopni.  

5. Wyposażenie nawigacyjne. Zakłada się wyposażenie drogi startowej w ILS kat. 
III na obu kierunkach operacyjnych, jako warunku niezbędnego do 
powiększenia dostępności Portu Lotniczego oraz zwiększającego 
bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych. 

6. Wdrożenie wariantu zapewnienia drogi startowej nie może uwzględniać 
długoterminowego zamknięcia lotniska, gdyż spowodowałoby to potencjalnie 
trwałą utratę ruchu na rzecz konkurencyjnych portów lotniczych i brak 
możliwości obsługi pasażerów w okresie trwania budowy, a w konsekwencji 
wskazane powyżej skutki dla całego regionu małopolskiego. 

W związku z planowaną inwestycją Wnioskodawca wykonał pracę polegającą na 
wyłonieniu szeregu możliwych do realizacji wariantów. Warianty te zostały 
poddane wnikliwej analizie porównawczej mającej na celu wyłonienie wariantu 
optymalnego. Proces dochodzenia do identyfikacji wariantów przedsięwzięcia 
dokonano w oparciu o założenia opisane powyżej. Ponadto wzięto pod uwagę 
następujące uwarunkowania: 

• wstępna analiza demograficzna, która wskazała, że głównym ograniczeniem 
w zakresie orientacji drogi startowej jest aglomeracja miasta Krakowa 
o wysokiej gęstości zaludnienia, a więc znaczącej liczbie ludności potencjalnie 
narażonej na hałas lotniczy; 

• wstępna analiza ukształtowania terenu, która wykazała, że optymalną 
lokalizacją nowej drogi startowej są kierunki NE-SW, zaś kierunki NW-SE 
muszą zostać wykluczone ze względu na ukształtowanie terenu; 

• zidentyfikowano występowanie i lokalizację względem portu lotniczego 
obszarów chronionych (parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 
2000) - charakter, wielkość i lokalizacja tych obszarów nie jest krytyczna 
z punktu widzenia operacji lotniczych, niemniej może stanowić istotne 
kryterium środowiskowe wyboru lokalizacji nowej drogi startowej. 
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Poniższy diagram przedstawia proces wyboru i oceny wariantów zapewnienia drogi 
startowej dla lotniska Kraków-Balice. Proces ten można podzielić na dwa 
zasadnicze bloki: 

• Wybór wariantów 

• Ocena wariantów 

Rysunek 34 Drzewo wariantów 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Opracowane w powyższy sposób warianty można pogrupować w dwa zbiory: 

• Warianty remontu istniejącej drogi startowej; 

• Warianty budowy nowej drogi startowej. 

 Wariant remontu drogi startowej 

Szczegółowe analizy wykazały, że nie jest możliwa realizacja jednoczesnego 
remontu całej istniejącej nawierzchni bez zamknięcia lotniska na co najmniej jeden 
sezon budowlany – wynika to ze skali remontu, który w praktyce oznacza całkowite 
usunięcie istniejącej konstrukcji i budowę nowej przy jednoczesnej zmianie 
parametrów technicznych (niweleta oraz zmiana geometrii spadków). Takie 
rozwiązanie stało w sprzeczności z jednym z głównych warunków brzegowych – 
utrzymania operacyjności lotniska. 

Wobec takiego faktu przeanalizowano inne możliwości remontu drogi startowej 
z utrzymaniem operacyjności lotniska: 

• Trzy warianty wydłużenia (w celu spełnienia kryterium dostępnej długości) 
i całkowitego remontu istniejącej drogi startowej; 

• Wariant wykorzystania istniejącej drogi kołowania Bravo jako tymczasowej 
drogi startowej i przeprowadzenie remontu zdegradowanej nawierzchni obecnie 
wykorzystywanej drogi startowej; 

• Budowę tymczasowej drogi startowej i jednoczesny remont istniejącej 
nawierzchni.  

Przeanalizowano w trzech wariantach możliwość wydłużenia drogi startowej, 
zarówno ze strony wschodniej, jak i zachodniej. Opcje takie niezmiennie 
wymagałyby jednak remontu istniejącej nawierzchni drogi. Warunek utrzymania 
operacyjności lotniska wymaga etapowania prac związanych z remontem 
i wydłużeniem drogi startowej. Minimalna długość drogi startowej, która musi być 
dostępna na czas remontów, aby utrzymać operacyjność lotniska. Na podstawie 
doświadczeń z innych lotnisk regionalnych w Polsce długość ta wynosi 1 800 m. 
Dodatkowe 200 m drogi startowej musi być wyłączone z prac budowlanych, aby 
zapewnić minimalną wymaganą długość zabezpieczenia drogi startowej RESA 
i nie powodować penetracji powierzchni podejścia przez sprzęt budowlany. 

Analiza wykazała, że niezależnie od wybranej opcji wydłużenia drogi startowej 
w ostatnim etapie remontu pozostanie do wyremontowania środkowy odcinek drogi 
startowej o długości około 1200 m. Uwzględniając fakt braku możliwości 
zamknięcia drogi startowej na dłużej niż pojedyncze weekendy, remont tego 
odcinka nie jest możliwy ze względu na zakres wymaganych do przeprowadzenia 
prac (wymiana warstw konstrukcyjnych). Z tego powodu, przedstawione warianty 
remontu i wydłużenia istniejącej drogi startowej są niewykonalne. 

Wykorzystanie istniejącej drogi kołowania także okazało się niemożliwe ze 
względu na fizyczne parametry drogi kołowania nieodpowiadające wymogom 
stawianym drodze startowej. 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 165 
 

Teoretycznie możliwe natomiast jest wybudowanie tymczasowej drogi startowej 
i remont istniejącej nawierzchni. Budowa tymczasowej drogi startowej trwałaby 
około dwa sezony budowlane (2 lata), a wykorzystywana byłaby przez okres 
remontu istniejącej drogi startowej i nie byłaby wykorzystana w przyszłości. Zakres 
prac nie różniłby się znacząco od kosztów docelowej nowej drogi startowej, gdyż 
konieczne byłoby zapewnienie operacyjności lotniska na poziomie zbliżonym do 
obecnego (rodzaje statków, liczba operacji). Biorąc pod uwagę powyższe należy 
stwierdzić, iż wariant ten jest nieuzasadniony i nieracjonalny z punktu widzenia 
celu inwestycji. 

  Budowa nowej drogi startowej  

W tym przypadku analizowano trzy podstawowe warianty lokalizacji dróg 
startowych: 

• Północny (równoległy w stosunku do istniejącej drogi startowej); 

• Centralny (przecinający istniejącą drogę startową); 

• Południowy (równoległy do istniejącej drogi startowej, zlokalizowany od niej 
w odległości około 1 km na południe). 

Analizy wykazały, że teoretycznie wszystkie trzy ww. warianty są możliwe do 
wykonania, jednakże w przypadku wariantu południowego określono szereg 
uwarunkowań ograniczających zasadność jego realizacji.  

W wariancie południowym nowa droga startowa w całości zlokalizowana byłaby 
poza terenem lotniska, co implikuje konieczność wykupu znacznej powierzchni 
gruntów sąsiadujących z portem. Wkracza również w tereny zabudowane 
miejscowości Cholerzyn (głównie zabudowa mieszkaniowa, jak również siedziby 
firm) oraz rekreacyjno-wypoczynkowy (ogród działkowy). Wiąże się to ze 
znacznymi dodatkowymi kosztami i możliwością wystąpienia istotnych i nie do 
rozwiązania trudności natury prawnej. Co więcej realizacja tego wariantu 
oznaczałaby również zajęcie znacznego terenu Bazy Lotnictwa Wojskowego oraz 
konieczność wyburzenia tam co najmniej 12 budynków.  

Wariant ten wymaga również budowy całej infrastruktury towarzyszącej (sieci, 
drogi kołowania, drogi serwisowe i patrolowe etc.), a także przeniesienia 
infrastruktury drogowej występującej obecnie na tym terenie. Wobec 
występowania w danej lokalizacji terenów podmokłych, wiązałby się również 
z dużą ilością robót ziemnych. Dodatkowo wariant ten istotnie zbliża trasy dolotów 
i odlotów samolotów do gęsto zabudowanych terenów Krakowa.  

Ze względu na powyższe Wariant Południowy uznano za wariant nieracjonalny. 
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 Opis wariantów analizowanych w ocenie 
oddziaływania na środowisko  

 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę oraz 
racjonalny wariant alternatywny  

 Wariant północny  

 Wariant ten zakłada budowę nowej drogi startowej po północnej stronie istniejącej 
drogi startowej. Oś nowej drogi startowej względem drogi istniejącej będzie 
odchylona o około 4,7º w kierunku północno-wschodnim, a nowa droga startowa 
stykać się będzie z istniejącą w jej zachodnim krańcu. 

Odległość planowanej drogi startowej od osi istniejącej drogi startowej wynika 
z ograniczenia terenu: 

• od południa: praca nad budową nowej drogi startowej nie może przekroczyć 
linii równoległej do i odsuniętej o 75 m od osi istniejącej (aktywnej) DS (zakaz 
penetracji OFZ); 

• od północy: pas drogi startowej oraz okalająca go droga serwisowa nie powinny 
wykraczać poza teren lotniska; 

• po zamknięciu istniejącej DS, dostępny odcinek nowej DS nie może być 
mniejszy niż 2 000 m. 

W wariancie północnym przewiduje się przebudowę fragmentu istniejącej drogi 
startowej, w  ramach której konieczna będzie rozbiórka przebudowywanej części. 
Nie planuje się rozbiórki pozostałej części istniejącej drogi startowej i dróg 
kołowania. 

Planowane przedsięwzięcie w wariancie północnym będzie realizowane przede 
wszystkim w obecnych granicach lotniska, jednakże budowa strefy RESA, 
urządzeń instalacji oświetlenia nawigacyjnego i urządzeń meteorologicznych 
będzie wymagał wyjścia poza teren lotniskowy. 

Pas awaryjny będzie miał długość 2000 m i szerokość 60 m i zlokalizowany 
zostanie równolegle do nowej drogi startowej po jej północnej stronie. 

Szacunkowa powierzchnia planowanych nowych obiektów budowlanych 
w wariancie północnym wyniesie ok. 49 ha. 
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Rysunek 35 Wariant północny 

Źródło: opracowanie własne 

Wariant ten charakteryzuje się dogodnym umiejscowieniem względem istniejącej 
infrastruktury (zachodzi konieczność budowy jedynie niewielkich łączników dróg 
kołowania dowiązujących progi do istniejących nawierzchni).  

Wariant ten został wybrany przez Wnioskodawcę jako proponowany do realizacji. 
Argumentacja tego wyboru przedstawiona została w rozdziale 0. 

 Wariant centralny 

Wariant centralny zakłada budowę nowej drogi startowej w lokalizacji 
przecinającej istniejącą drogą startową. Kluczową kwestią jest posadowienie drogi 
startowej w takim miejscu, aby istniała możliwość wykonywania operacji na 
istniejącej drodze startowej podczas budowy nowej. Istotna jest budowa takiej 
długości nowej drogi startowej, aby można było w jednej chwili wyłączyć 
istniejącą drogę startową i uruchomić nową w zakresie umożliwiającym 
wykonywanie większości operacji. 

Szacunkowa powierzchnia planowanych nowych obiektów budowlanych 
w wariancie centralnym wyniesie ok. 59 ha. 
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Rysunek 36 Wariant centralny 

 
Źródło: opracowanie własne 

W wariancie centralnym nowa droga kołowania przebiegać będzie przez teren 
zajmowany przez jednostkę wojskową MON. Wymagane bezpieczne odległości od 
osi drogi kołowania i wymóg braku penetracji OLS powoduje potrzebę likwidacji 
stanowisk postojowych na płaszczyznach 1 i 2, wyburzenie niektórych budynków 
(w tym Domek Pilota, hangar lekki) oraz zbudowanie ich w nowych lokalizacjach 
(nieznacznie poniżej drogi kołowania). 

Pas awaryjny będzie miał długość 2000 m i szerokość 60 m i zlokalizowany 
zostanie równolegle do istniejącej drogi startowej po jej północnej stronie. 

 Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska wskazany został na 
podstawie analizy porównawczej oddziaływania na środowisko powyższych 
wariantów, która to analiza została opisana w rozdziale 0 Raportu. 
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8 Określenie przewidywanego oddziaływania 
analizowanych wariantów na środowisko, 
w tym również w przypadku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej, a także 
możliwego transgranicznego oddziaływania 
na środowisko  

 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

 Etap realizacji  

Zgodnie z definicją zawartą w ustawy Prawo ochrony środowiska pod pojęciem 
powierzchni ziemi rozumie się ukształtowanie terenu, glebę, ziemię oraz wody 
gruntowe, z tym, że: 

• gleba – oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii 
organicznej, wody glebowej, powietrza glebowego i organizmów, obejmującą 
wierzchnią warstwę gleby i podglebie, 

• ziemia – oznacza górną warstwę litosfery, znajdującą się poniżej gleby, do 
głębokości oddziaływania człowieka, 

• wody gruntowe – oznaczają wody podziemne w rozumieniu ustawy Prawo 
wodne, które znajdują się w strefie nasycenia i pozostają w bezpośredniej 
styczności z gruntem lub podglebiem. 

W ramach oddziaływania na ziemię dokonano również opisu oddziaływania na 
strukturę geologiczną występującą w rejonie planowanej inwestycji. Zagadnienia 
dotyczące wód gruntowych opisane są w podrozdziale 3.4.2. Realizacja 
przedsięwzięcia będzie wiązała się z koniecznością przemieszczania mas ziemnych 
w celu wyrównania terenu oraz z wykonywaniem wykopów. Górna warstwa 
urobku ziemnego pochodzącego z wykopów, czyli gleba, powinna być zdjęta 
i magazynowana osobno, aby mogła być wykorzystana do urządzenia terenów 
zielonych w ramach omawianej inwestycji. 

Dla każdego z analizowanych wariantów w trakcie budowy nowej drogi startowej 
istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z maszyn budowlanych, pojazdów 
mechanicznych oraz magazynowania materiałów niezbędnych do eksploatacji 
i konserwacji sprzętu. Etap budowy obiektów wymagać będzie prowadzenia prac 
w taki sposób, aby zapobiec ewentualnym awariom sprzętu ciężkiego, w wyniku 
czego mogłoby dojść do zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Ewentualne 
niebezpieczeństwo zanieczyszczenia powierzchni ziemi minimalizuje się poprzez 
zlokalizowanie zaplecza budowy na terenie utwardzonym. 

Funkcjonowanie lotniska może także przyczynić się do zanieczyszczenia gleb 
w wyniku wycieku do środowiska substancji ropopochodnych, jednakże do zdarzeń 
takich dojść może zazwyczaj poza obszarem drogi startowej, będącej przedmiotem 
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przedsięwzięcia – do zanieczyszczeń tego rodzaju dochodzi najczęściej 
w miejscach tankowania i naprawy samolotów. Te fragmenty lotniska należy więc 
projektować ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. 
Źródłem potencjalnego zanieczyszczenia może być również wypadek lotniczy. 
Wydarzeń takich nie da się jednak przewidzieć i trudno jest oceniać wywołane 
przez nie skutki. Ich zminimalizowaniu służyć mają odpowiednie procedury 
ratunkowe wdrożone na lotnisku, które funkcjonują również obecnie. 

Wariant północny 

W przypadku realizacji tego wariantu wpływ na powierzchnię ziemi wynikać 
będzie z konieczności wykonania następujących działań:  

• przeprowadzenie robót ziemnych pod nową drogę startową, drogi kołowania, 
urządzenia nawigacyjne i meteorologiczne, poprzedzających wykonanie 
odpowiedniej podbudowy - nadmiarowe ilości wydobytych mas ziemnych 
użyte zostaną do wyrównania terenu w obrębie lotniska; 

• wykonanie dodatkowej utwardzonej powierzchni o areale wynoszącym około 
27 ha. 

W wariancie tym prace realizowane poza obecnymi granicami lotniska przewiduje 
się na zachodnim krańcu planowanej drogi startowej, natomiast większość robót 
budowlanych prowadzona będzie w obecnych granicach lotniska (po północnej 
stronie istniejącej drogi startowej), gdzie teren jest pokryty niską roślinnością 
trawiastą. 

Przewiduje się, że podczas budowy drogi startowej w tym wariancie wykonanych 
zostanie około 45 000 m³ wykopów i około 320 000 m³ nasypów.  

Wariant centralny 

W wariancie tym przewiduje się realizację nowej drogi startowej przecinającej się 
z istniejącą drogą startową, a większość robót budowlanych prowadzona będzie 
w obszarze istniejących trenów pokrytych roślinnością niską, trawiastą, 
sąsiadujących z istniejącą drogą startową. 

W przypadku realizacji tego wariantu wpływ na powierzchnię ziemi wynikać 
będzie z konieczności wykonania następujących działań:  

• przeprowadzenie robót ziemnych wraz z konieczną podbudową pod nową drogę 
startową, drogą kołowania i urządzeniami nawigacyjnymi i meteorologicznymi 
-  nadmiarowe ilości wydobytych mas ziemnych użyte zostaną do wyrównania 
terenu w obrębie lotniska. Ponadto około 300 m od zachodniego skraju 
istniejącej drogi startowej konieczne będzie wykonanie skrzyżowania 
z istniejącą drogą kołowania oraz wykonanie przebudowy infrastruktury 
w części wojskowej lotniska; 

• wykonanie dodatkowej utwardzonej powierzchni o areale wynoszącym około 
30 ha. 

Przewiduje się, że podczas budowy drogi startowej w wariancie centralnym 
wykonanych zostanie około 139 000 m³ wykopów i około 619 000 m³ nasypów. 
W tym wariancie na południowo-zachodnim krańcu projektowanej drogi startowej 
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znajdują się warstwy bardzo słabych gruntów organicznych (torfy niskie, namuły 
oraz mady rzeczne). Grunty te wymagają wzmocnienia na obszarze o powierzchni 
ok. 160 000 m2. 

 Etap eksploatacji 

Nie przewiduje się wykonywania czynności wpływających na zmiany 
ukształtowania powierzchni terenu lotniska podczas jego funkcjonowania. 
Wszystkie niezbędne prace zostaną wykonane na etapie budowy i na tym etapie 
dojdzie do najsilniejszych przekształceń.  

 Etap likwidacji  

Nie przewiduje się by w wyniku ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia 
prowadzone były roboty ziemne mające na celu przywrócenie pierwotnego 
ukształtowania terenu. Można się spodziewać, że co najwyżej mogą zostać usunięte 
budynki i inne urządzenia naziemne. Nie przewiduje się zatem istotnych zmian 
ukształtowania powierzchni na skutek likwidacji przedsięwzięcia. 

 Oddziaływanie na kopaliny 

Przedsięwzięcie w żadnym z rozpatrywanych wariantów ani na żadnym etapie 
życia nie będzie powodowała bezpośredniego oddziaływania na kopaliny. 
W żadnym z wariantów budowa nowej drogi startowej nie koliduje z terenami 
górniczymi, związanymi z wydobyciem kopalin. Na obszarze lotniska nie znajdują 
się również złoża kopalin mających znaczenie gospodarcze. 

Z racji dużej odległości od najbliższego ujęcia wód mineralnych (ponad 10 km od 
obszaru lotniska) oraz niewielkiej głębokości prac budowlanych w stosunku do 
głębokości występowania wód mineralnych nie przewiduje się oddziaływania na 
ten rodzaj zasobów. 

Realizacja nowej drogi startowej w każdym z rozpatrywanych wariantów wiązać 
się będzie natomiast z użyciem kopalin w postaci kruszyw mineralnych 
wykorzystywanych do realizacji podbudowy oraz jako składnik mieszanego betonu 
cementowego. Częściowo do budowy nowej drogi startowej będą użyte materiały 
mineralne wydobywane w niewielkiej odległości od lotniska. W odległości do 30 
km znajduje się kilkanaście kamieniołomów stanowiących potencjalne źródło 
kruszywa na podbudowę. Kruszywo granitowe lub bazaltowe do produkcji betonu 
dostarczane może być z obszaru Dolnego Śląska. 

 Oddziaływanie na krajobraz 

 Etap realizacji 

Planowana inwestycja największy wpływ na krajobraz będzie miała na etapie 
budowy nowej drogi startowej. W przypadku obu wariantów na tym etapie 
wystąpią zmiany wywołane realizowanymi wykopami, przemieszczaniem mas 
ziemnych i ich hałdowaniem na terenie lotniska, jak też istnieniem zaplecza 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 172 
 

budowy. Zmiany te będą miały charakter okresowy i ustąpią po zakończeniu robót 
budowlanych, po czym nastąpi odbudowa szaty roślinnej. 

Inwestycja spowoduje również zmiany krajobrazowe związane z instalacją 
urządzeń nawigacyjnych i meteorologicznych w osi nowej drogi startowej, wobec 
czego oprócz tymczasowych zmian związanych z pracami budowlanymi obiektów 
powstaną kilkunastometrowe słupy. W wariancie północnym znajdować się one 
będą pomiędzy zabudowaniami mieszkaniowymi, natomiast w wariancie 
centralnym przy pojedynczych zabudowaniach mieszkaniowych oraz na otwartym 
terenie pól uprawnych.  

 Etap eksploatacji 

Wariant północny 

Zmiana krajobrazowa związana z funkcjonowaniem nowej drogi startowej będzie 
nieznaczna w stosunku do stanu istniejącego. Nowa droga startowa będzie łączyła 
się z drogą startową istniejącą w zachodnim krańcu obu dróg i będzie odchylona 
w rzucie poziomym od drogi istniejącej o kąt wynoszący około 4,7°. Tym samym 
obecność statków powietrznych startujących i lądujących będzie widoczna na 
zbliżonych trasach do stanu obecnego. W wyniku realizacji tego wariantu zajętych 
zostanie około 4 ha znajdujących się obecnie poza granicami lotniska (po jego 
zachodniej stronie). 

Na terenach sąsiadujących z lotniskiem – na długości ok. 900 m w osi nowej drogi 
startowej – zlokalizowane zostaną na słupach oświetlenie nawigacyjne i urządzenia 
meteorologiczne (miejscami wysokości kilkunastu metrów) w sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej, co stanowić będzie nowy element w krajobrazie. Należy 
się spodziewać, iż oświetlenie nawigacyjne zlokalizowane pomiędzy zabudową 
mieszkaniową wpłynie na krajobraz również poprzez tworzenie ponad zabudową 
łuny świetlnej w porze nocy. 

Wariant centralny 

Realizacja wariantu centralnego spowoduje zajęcie ok 30,5 ha terenów 
znajdujących się obecnie poza granicami lotniska (tereny zielone, w sąsiedztwie 
ogrodów działkowych), jak również zajdzie konieczność likwidacji budynków 
mieszkaniowych zlokalizowanych w sąsiedztwie granicy lotniska, po południowo-
zachodniej jego stronie. Nowa droga startowa będzie odchylona w rzucie 
poziomym od drogi istniejącej o kąt wynoszący około 17° i będzie przecinała się 
z drogą istniejącą. 

Podobnie jak w przypadku wariantu północnego słupy oświetlenia nawigacyjnego 
oraz urządzeń meteorologicznych zlokalizowane w osi drogi startowej będą 
stanowiły nowy element w krajobrazie, a samo oświetlenie wpłynie na krajobraz 
również poprzez tworzenie ponad zabudową łuny świetlnej w porze nocy.   
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 Etap likwidacji 

Nie planuje się likwidacji nowej drogi startowej w przewidywalnym horyzoncie 
czasowym. Należy się jednak spodziewać, iż w przypadku obu wariantów rodzaje 
oddziaływań na krajobraz będą zbliżone do oddziaływań w czasie budowy. Jako 
dodatkowe oddziaływania na krajobraz przewiduje się w tym przypadku możliwość 
okresowego hałdowania gruzu z częściowej rozbiórki elementów drogi startowej. 

 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i 
podziemne  

Kluczowym oddziaływaniem przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej 
drogi startowej na wody będzie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. 
Oddziaływanie występować będzie zarówno podczas realizacji, jak też eksploatacji 
przedsięwzięcia. W czasie realizacji inwestycji będzie to oddziaływanie czasowe, 
zaś w czasie eksploatacji będzie ono stałe.  

 Etap realizacji 

Wariant północny 

W przypadku realizacji tego wariantu oddziaływanie na wody powierzchniowe 
może wynikać z następujących zagadnień:  

Potencjalna możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 
substancjami ropopochodnymi wyciekającymi z maszyn budowlanych, 
w przypadku niesprawności lub niewłaściwej eksploatacji tych maszyn. 

Możliwość zmiany układu hydrograficznego w otoczeniu lotniska, czasowego 
obniżenia poziomu wód gruntowych związanego z odwodnieniem wykopów. 
W tym wariancie ryzyko to jest minimalne z uwagi na fakt, że wody podziemne 
występują poniżej poziomu planowanych wykopów. Średnia głębokość wykopów 
pod drogę startową będzie wynosić od 1,5 do 2 m, natomiast głębokość najpłycej 
zalegającej ciągłej warstwy wodonośnej wynosi więcej niż 7 m ppt, wobec czego 
nie ma ryzyka stałego i intensywnego przesączania się wód gruntowych do 
wykopu, które to mogłoby wymagać prowadzenia stałych odwodnieni.  

Zwiększone zapotrzebowanie na wodę związane z prowadzoną budową i obsługą 
zaplecza budowy. 

W wariancie północnym w trakcie realizacji inwestycji konieczne będzie 
skanalizowanie fragmentu (ok. 200 m) potoku Aleksandrówka na odcinku strefy 
RESA. Nie przewiduje się zmiany przebiegu potoku Olszanickiego, ale po 
przeprowadzeniu oceny stanu technicznego obecnego zarurowania potoku, 
konieczne może być jego wzmocnienie lub odciążenie. 

Wariant centralny 

W przypadku realizacji nowej drogi startowej w tym wariancie wystąpią 
dodatkowe, w porównaniu do wariantu północnego oddziaływania na wody 
powierzchniowe. Mianowicie w wariancie centralnym zachodzi konieczność 
przecięcia rowu melioracyjnego zlokalizowanego na południe od drogi kołowania, 
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w rejonie części wojskowej lotniska, a w związku z tym konieczność zmiany 
lokalizacji tego rowu. 

Realizacja wariantu centralnego wymagać będzie wykonania głębokich wykopów 
i wymiany gruntów w rejonie południowej części planowanej drogi startowej. Jest 
to teren obniżenia, z obecnymi rozlewiskami i występowaniem gruntów 
organicznych. Zwiększa to ryzyko konieczności obniżenia zwierciadła wód 
podziemnych i powstania niekorzystnego wpływu na tereny otaczające. 

Nie przewiduje się zmiany przebiegu potoku Olszanickiego, ale po 
przeprowadzeniu oceny stanu technicznego obecnego zarurowania, konieczne 
może być jego wzmocnienie lub odciążenie. 

 

Potencjalne oddziaływanie realizacji każdego z wariantów na obniżenie poziomu 
wód podziemnych będzie tymczasowe, a ryzyko zanieczyszczenia środowiska 
wodno-gruntowego będzie ograniczone przez właściwą organizację placu budowy, 
odpowiednią eksploatację sprzętu budowlanego i stosowanie odpowiednich 
procedur. W związku z tym nie przewiduje się pogorszenia dobrego stanu 
ilościowego i chemicznego JCWPd nr 131 i nr 147. 

 Etap eksploatacji 

Wariant północny 

W przypadku realizacji tego wariantu eksploatacja inwestycji związana będzie 
z następującymi aspektami:  

• Konieczność odprowadzenia zwiększonej o około 17% w stosunku do stanu 
obecnego, ilości wód opadowych i roztopowych z utwardzonych części lotniska 
(nowej drogi startowej oraz dróg kołowania). Analiza możliwości 
odprowadzenia wód opadowych do istniejących odbiorników wskazuje na 
konieczność realizacji zbiorników retencyjnych umożliwiających 
retencjonowanie wody w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych 
o większej intensywności, 

• Nowa droga startowa będzie częściowo zlokalizowana w strefie ochrony 
pośredniej ujęcia wody z rzeki Sanki i strefie ochrony pośredniej ujęcia wody 
z rzeki Rudawy. Ze względu jednak na pełne skanalizowanie terenu lotniska 
oraz zastosowane urządzeń oczyszczających ścieki i chroniących wody 
odbiornika przed zanieczyszczeniem nie zostaną naruszone zakazy 
obowiązujące w tych strefach ochronnych. 
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Rysunek 37 Lokalizacja wariantu północnego względem stref ochrony pośredniej ujęć 
wody z Sanki i Rudawy 

Źródło: opracowanie własne 

Oddziaływanie portu lotniczego wraz z nową drogą startową na wody 
powierzchniowe w czasie eksploatacji będzie ograniczone do minimum ze względu 
na konieczność spełnienia wymagań prawnych określonych przepisami ustaw 
Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska wraz z odpowiadającymi im aktami 
wykonawczymi w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód. Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni nowej drogi startowej 
i dróg kołowania wymagać będzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Źródłem zanieczyszczenia o trudnych do ocenienia skutkach, może być również 
katastrofa lotnicza. Minimalizacji potencjalnych zagrożeń będą służyły urządzenia 
i procedury ratunkowe wdrożone na lotnisku.  

Na etapie eksploatacji nowej drogi startowej, wzrośnie również zapotrzebowanie 
na wodę. Nie jest ono jednak bezpośrednio związane z eksploatacją drogi startowej, 
ale z obsługą pasażerów w porcie lotniczym. Przyjmując prognozowaną liczbę 
pasażerów w 2035 r. na 11,5 mln pasażerów/rok, zapotrzebowanie na wodę 
w wyniesie około 154 tys. m3/rok. 

Przeznaczony do skanalizowania 200 metrowy odcinek potoku Aleksandrówka to 
niewielki fragment JCWP Sanka stanowiący ok. 0,48 % całej jej długości (ok. 41,26 
km). Prace prowadzone na tym odcinku nie spowodują pogorszenia stanu 
elementów hydromorfologicznych JCWP zakwalifikowanych obecnie do II klasy. 
W związku z tym nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na cel jakim 
jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego. 
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Wariant centralny 

Realizacja tego wariantu charakteryzuje się podobnym charakterem oddziaływania 
na wody powierzchniowe, jednakże w porównania z wariantem północnym zmieni 
się zakres oddziaływania. 

• Konieczność odprowadzenia zwiększonej o około 19% ilości wód opadowych, 
a co za tym idzie zwiększenia przepustowości urządzeń do oczyszczania wód 
opadowych oraz wielkości zbiorników retencyjnych. Analiza możliwości 
odprowadzenia wód opadowych do istniejących odbiorników wskazuje na 
konieczność realizacji zbiorników retencyjnych umożliwiających 
retencjonowanie wody w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych 
o większej intensywności. 

• Nowa droga startowa będzie częściowo zlokalizowana w strefie ochrony 
pośredniej ujęcia wody z rzeki Sanki i w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody 
z rzeki Rudawy. Ze względu jednak na pełne skanalizowanie terenu lotniska 
oraz zastosowane urządzeń oczyszczających ścieki i chroniących wody 
odbiornika przed zanieczyszczeniem nie zostaną naruszone zakazy 
obowiązujące w tych strefach. 

Rysunek 38 Lokalizacja wariantu centralnego względem stref ochrony pośredniej ujęć 
wody z Sanki i Rudawy 

Źródło: opracowanie własne 

Zapotrzebowanie na wodę w wariancie centralnym będzie takie samo jak 
w wariancie północnym. 

Skanalizowanie terenu lotniska oraz stosowanie urządzeń podczyszczających 
w obu wariantach spowoduje, że nie wystąpi pogorszenie dobrego stanu 
ilościowego i chemicznego JCWPd nr 131 i nr 147. 
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Potencjalnym czynnikiem mogącym spowodować wzrost ryzyka niespełnienia 
celów środowiskowych w przypadku JCWPd nr 131 oraz zagrożenia nieosiągnięcia 
celów środowiskowych w przypadku JCWPd nr 147 jest zanieczyszczenie 
środowiska wodno-gruntowego w wyniku awarii, której skutkiem byłoby rozlanie 
się paliwa lotniczego. W rozdziale omawiającym skutki poważnych awarii opisano 
środki, jakie należy stosować w takiej sytuacji, a ryzyko wystąpienia tego typu 
awarii oceniono jako niskie. 

 Etap likwidacji  

W przewidywalnym terminie nie jest oczekiwana likwidacja drogi startowej. 
Można natomiast spodziewać się przeprowadzenia okresowych napraw i remontów 
elementów tej drogi, w ramach których konieczna będzie likwidacja pewnych, 
niewielkich uszkodzeń części drogi startowej.  

Likwidacja przedsięwzięcia spowoduje, że wody opadowe spływające z terenu 
lotniska będą pozbawione zanieczyszczeń. Nie będzie konieczności ujmowania 
tych wód w system odwodnienia, ale będą mogły swobodnie spływać na tereny 
nieutwardzone. W przypadku gdyby zakres likwidacji miał obejmować usunięcie 
powierzchni utwardzonych dróg i placów, odbudowie uległaby retencja wód 
opadowych na tym terenie i zmniejszyłby się odpływ do cieków. Na etapie 
prowadzenia prac rozbiórkowych można by spodziewać się wzrostu stężenia 
zawiesiny z likwidowanych powierzchni, ze względu na naruszenie struktury 
gruntu. 

Likwidacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie dobrego stanu ilościowego 
i chemicznego JCWPd nr 131 i nr 147. 

Podsumowanie 

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów lotniska, w tym 
powierzchni utwardzonych i terenów zielonych jest obecnie i będzie w dalszym 
ciągu realizowane do cieku Potok Olszanicki stanowiącego dopływ rzeki Rudawy, 
a w przyszłości również bezpośrednio do rzeki Rudawy. Wody opadowe 
i roztopowe wprowadzane do wód lub do ziemi będą oczyszczone w stopniu 
wymaganym przepisami Ustawy Prawo wodne oraz związanych z nim aktami 
wykonawczymi oraz warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym. 
W ramach realizacji przedsięwzięcia, wdrożone zostaną procedury oraz 
rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko 
wodne oraz zapewniające spełnienie wymogów prawnych. W związku z tym nie 
przewiduje się oddziaływania na wody powierzchniowe mogącego powodować 
pogorszenie ich potencjału ekologicznego lub utrudnić osiągnięcie przez nie celu 
środowiskowego. 

Budowa geologiczna oraz układ hydrogeologiczny terenu lotniska sprawiają, że 
ryzyko zanieczyszczania wód podziemnych – zarówno w czasie realizacji 
inwestycji jak, również jej eksploatacji jest minimalne. Procedury bezpieczeństwa 
stosowane na lotnisku, jak i przez wykonawców na placu budowy zapewnią 
skuteczną ochronę wód podziemnych.  

Przykłady proponowanych rozwiązań i działań minimalizujących oddziaływanie na 
wody przedstawiono w rozdziale 11.1 niniejszego Raportu. 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 178 
 

 Oddziaływanie na powietrze 

Bezpośrednie oddziaływanie na jakość powietrza nowej drogi startowej związane 
będzie z operacjami lotniczymi wykonywanymi na tej drodze i na drogach 
kołowania. Zasadniczo oddziaływanie to będzie zbliżone pod względem wielkości 
emisji do oddziaływania wynikającego z istnienia obecnie użytkowanej drogi 
startowej, zmieniony będzie nieznacznie przestrzenny rozkład zanieczyszczeń 
w związku ze zmianą usytuowania drogi startowej.  

Ponadto w wyniku funkcjonowania portu lotniczego jako całości występować będą 
oddziaływania związane z: 

• obsługą statków powietrznych (tankowanie, zapewnienie energii elektrycznej 
z generatorów, obsługa pokładowa, transport pasażerów); 

• utrzymaniem drogi startowej (pojazdy do odśnieżania, pojazdy do zamiatania); 

• procesami transportowymi związanymi z dojazdem pasażerów do lotniska; 

• procesami transportowymi związanymi z dowożeniem towarów do portu 
lotniczego oraz do terminala cargo; 

• koniecznością zapewnienia ogrzewania budynku terminala (funkcjonowanie 
kotłowni). 

Jedną z danych bazowych do prognozowania rozkładu zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego jest informacja o obecnym poziomie zanieczyszczeń w powietrzu 
w Balicach (tzw. tło zanieczyszczeń) udostępniona przez Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Krakowie. Wykazany poziom 
zanieczyszczeń uwzględnia już emisje wynikające z funkcjonowania lotniska, 
w tym z ilości realizowanych operacji lotniczych oraz innych operacji związanych 
z użytkowaniem portu lotniczego. Uwzględniając zatem poziom zanieczyszczenia 
powietrza wskazany przez WIOŚ (obrazujący sytuację obecną), w modelu 
obliczeniowym dla całego lotniska wprowadzono tylko dodatkowe ilości 
zanieczyszczeń, które wynikać będą z prognozowanego wzrostu natężenia ruchu 
lotniczego dla roku 2035 (zamykającego perspektywę czasową prowadzonych 
analiz). Podejście to jest zgodne z metodyką prognozowania przedstawioną 
w rozdziale 11. 

Dane dotyczące stanu jakości powietrza w rejonie lotniska Kraków-Balice (wieś 
Balice, gmina Zabierzów) w Krakowie pozyskane zostały z WIOŚ w roku 2017. 
Wartości poziomów stężeń dla istotnych z punktu widzenia analizowanej 
inwestycji substancji zanieczyszczających przedstawiono w poniższej tabeli 
i odniesiono do poziomów dopuszczalnych (dla niektórych substancji), zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012.1031). 
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Tabela 31 Stan zanieczyszczenia powietrza na terenie wsi Balice w roku 2016 - poziom 
średnioroczny w odniesieniu do wartości dopuszczalnych 

Lp. Substancja Poziom 
średnioroczny 
zanieczyszczenia 
powietrza Balice 

Poziom 
dopuszczalny wg 
Rozporządzenia 

Uwagi 

1. Pył PM10 40,0 µg/m³ 40,0 µg/m³  

2. Pył PM2,5 28,0 µg/m³ 20,0 µg/m³ Poziom dopuszczalny wg 
rozporządzenia, termin 
osiągnięcia poziomu 
dopuszczalnego na koniec 
roku 2020 

3. Dwutlenek 
azotu 

27,0 µg/m³ 40,0 µg/m³  

4. Dwutlenek 
siarki 

10,0 µg/m³ 20,0 µg/m³  

5. Tlenek 
węgla 

570 µg/m³ n/d Rozporządzenie nie ustala 
wartości średniorocznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz informacji 
o środowisku i jego ochronie udzielonej przez WIOŚ w Krakowie 

Odziaływanie na powietrze atmosferyczne będą występowały zarówno w czasie 
budowy nowej drogi startowej, jak też w czasie jej eksploatacji i ewentualnej 
likwidacji. 

 Etap realizacji  

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią emisje do powietrza związane z emisją 
spalin z samochodów ciężarowych oraz urządzeń i maszyn budowlanych (koparki, 
spycharki itp.), a w czasie silnych wiatrów możliwe jest pylenie z odkrytych 
powierzchni gruntów. Emisje zanieczyszczeń będą występowały w okresie 
wykonania prac ziemnych, prac budowlanych oraz prac montażowych, związanych 
z montażem niezbędnego wyposażenia, jak urządzenia nawigacyjne czy 
oświetlenie nawigacyjne drogi startowej oraz dróg kołowania. 

Głównym elementem związanym z zanieczyszczeniem powietrza będzie emisja 
spalin powstająca podczas pracy urządzeń napędzanych silnikami 
wysokoprężnymi, urządzeń i maszyn budowlanych, np. spycharek, koparek, 
ładowarek kołowych i samochodów ciężarowych w rejonie terenu budowy, 
wykorzystywanych do przemieszczania lub wywozu gruntu z niwelacji terenu, jak 
również ewentualnych pojazdów transportujących materiały budowlane na teren 
lotniska. Emisja spalin powstających w trakcie wykonywania tego typu prac 
stanowi typową emisję niezorganizowaną i zmienia się wraz z przemieszczaniem 
się poszczególnych urządzeń mechanicznych po terenie budowy.  

W trakcie budowy będą prowadzone prace niwelacyjne związane z budową drogi 
startowej i infrastruktury towarzyszącej. Prace te powodować będą przekształcenie 
powierzchniowej warstwy terenu. Pozbawione pokrywy roślinnej odkryte 
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powierzchnie przy silnych wiatrach i suchym stanie gruntu mogą być źródłem 
niezorganizowanej emisji cząstek gruntu do powietrza. W takim przypadku 
większe ziarna mogą przemieszczać się w kilkucentymetrowej warstwie powietrza 
nad powierzchnią w tzw. procesie saltacji, a mniejsze cząstki mogą w procesie 
dyfuzji rozprzestrzeniać się w przyziemnej warstwie powietrza na większej 
wysokości.  

 Etap eksploatacji  

Oddziaływania bezpośrednie na powietrze atmosferyczne podczas eksploatacji 
drogi startowej związane będą z operacjami lotniczymi w postaci startów i lądowań 
statków powietrznych realizowanych na tej drodze, jak też z działaniem mającymi 
na celu utrzymanie przejezdności i szorstkości drogi startowej. 

W ramach prognozowania zanieczyszczeń związanych z eksploatacją drogi 
startowej uwzględniono również emisje ze źródeł naziemnych pośrednio związane 
z operacjami lotniczymi oraz oddziaływania skumulowane wynikające z procesów 
transportowych realizowanych w związku z dojazdem pasażerów do lotniska czy 
też dowozem towarów do portu lotniczego, procesami utrzymania lotniska 
(oczyszczanie, odśnieżanie, zwalczanie śliskości), przejazdami pojazdów 
patrolowych i „follow me”, straży pożarnej i innych. 

W trakcie eksploatacji drogi startowej oraz innych, istotnych elementów lotniska, 
emisje do powietrza atmosferycznego pochodzić będą ze źródeł punktowych oraz 
liniowych. 

Do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym przyjęto wartości substancji zanieczyszczających zawartych w tle 
środowiska, zgodnie z danymi otrzymanymi z WIOŚ w Krakowie w zakresie 
średniorocznych stężeń zanieczyszczeń powietrza na terenie wsi Balice w gm. 
Zabierzów.  

Wartości tła zawierają zanieczyszczenia atmosfery wynikające z funkcjonowania 
portu lotniczego, zatem w ramach opracowania niniejszego raport o oddziaływaniu 
na środowisko ustalono wielkości emisji wynikające ze zwiększającego się ruchu 
lotniczego, zarówno generowane przez statki powietrznej, jak i źródła naziemne 
(o czym już wspominano powyżej). 

Emitory punktowe 

Obecnie Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice zasilany jest z lokalnych 
kotłowni gazowych: zasilających w ciepło terminal Portu Lotniczego oraz hotel, 
budynek Lotniskowej Służby Ratowniczo Gaśniczej oraz Budynek 
Administracyjno-Techniczny.  

Emisje zanieczyszczeń związane będą również z pracą generatorów prądu. Dla 
emitorów (EP2) przyjęto zasilanie prądem przemiennym, generowanym 
generatorem o mocy 60kVA, zgodnie z dokumentem „737 Airplane Characterics 
for Airport Planning, Boeing Commercial Airplanes”, wydanie wrzesień 2013. 

Do modelowania przyjęto 4 generatory pracujące równocześnie, zużywające 7l 
oleju napędowego na 1h pracy. Wielkości zanieczyszczeń do modelowania emisji 
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z generatorów prądu przyjęto z bazy danych pakietu programów OPERAT FB, 
z użyciem modułu „Spalanie”. 

 

Emitory liniowe naziemne 

Ze względów ostrożności przyjęto, że pojazdy poruszające się po terenie lotniska 
oraz pojazdy dowożące pasażerów do portu lotniczego wyposażone będą w silniki 
spalinowe spełniające Europejski Standard Emisji Spalin EURO6, chociaż 
prawdopodobnie w roku 2035, dla którego opracowuje się prognozę, 
eksploatowane pojazdy wyposażone będą w silniki spełniające bardziej 
restrykcyjne normy. W ramach emisji liniowych wynikających z procesów 
transportowych uwzględniono: 

• procesy transportowe realizowane na terenie strefy operacyjnej lotniska, tzw. 
„Airside” (grupa emitorów liniowych EL-A), 

• procesy transportowe związane z dowozem pasażerów do portu lotniczego 
(grupa emitorów liniowych EL-K), 

• procesy transportowe związane z dowozem towarów (emitory liniowe EL-C). 

Emisje te podzielono na emisje z pojazdów osobowych, w podziale na pojazdy 
napędzane silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi oraz napędzane gazem 
płynnym LPG, emisje powodowane przez samochody dostawcze wyposażone 
w silniki wysokoprężne oraz emisje powodowane przez samochody ciężarowe 
i autobusy wyposażone w siniki wysokoprężne. 

Wielkości zanieczyszczeń do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
w powietrzu atmosferycznym przyjęto zgodnie z bazą danych pakietu programów 
OPERAT FB, z użyciem modułu „Samochody”. Maksymalne dopuszczalne 
poziomy zanieczyszczeń emitowanych przez poszczególne typy pojazdów 
obsługujących lotnisko Kraków-Balice, zgodne z przepisami Dyrektywy 98/69/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do 

środków mających zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza przez emisje z pojazdów 

silnikowych i zmieniającej dyrektywę Rady 70/220/EWG, przedstawiono 
w poniższych zestawieniach tabelarycznych. 

Tabela 32 Przyjęte poziomy zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy – emisje 
liniowe z transportu 

Substancja Samochody osobowe z 
silnikami benzynowymi [g/km 
wg EURO6] 

Samochody osobowe z silnikami 
wysokoprężnymi [g/kWh wg 
EURO6] 

CO 1 0,5 

HC 0,1 0,05 

NOx 0,06 0,08 

PM - 0,005 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dyrektywy 98/69/WE 
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Zgodnie z danymi publikowanymi przez Instytut Samar przyjęto następujący udział 
samochodów osobowych napędzanych poszczególnymi rodzajami paliwa 
w ogólnej ilości samochodów w Polsce: 

• benzynowe 61,76%, 

• LPG 14,71%, 

• Diesel 23,53%. 

Tabela 33 Przyjęte poziomy zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy – emisje 
liniowe z transportu 

Substancja Samochody dostawcze z 
silnikami wysokoprężnymi 
[g/km wg EURO6] 

Samochody ciężarowe i autobusy 
z silnikami wysokoprężnymi 
[g/km wg EURO6] 

CO 0,74 1,5 

HC - 0,13 

NOx 0,125 3,5 

PM 0,05 0,01 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dyrektywy 98/69/WE 

Emitory liniowe – statki powietrzne 

Spaliny z turbinowych silników odrzutowych, stanowiące ponad 98% spalin 
emitowanych w lotnictwie, można podzielić na 3 zasadnicze grupy: naturalne 
produkty spalania paliw: CO2, H2O i NOx, produkty nieefektywnego spalania: CO, 
HC (nie spalone węglowodory) i sadza, emisje związane z jakością paliwa: siarczki 
i cząsteczki pozostałości takie jak metale (w ilościach śladowych). 

W nowoczesnych silnikach lotniczych spalenie 1 kilograma nafty w 3,4 kg tlenu 
powoduje powstanie następujących ilości składników spalin:  

• 3,16 kg dwutlenku węgla (CO2),  

• 1,29 kg wody (H2O),  

• poniżej 0,6 g tlenku węgla (CO),  

• poniżej 15 g tlenków azotu (NOx),  

• poniżej 0,8 g dwutlenku siarki (SO2),  

• poniżej 0,01 g nie spalonych węglowodorów (CHx),  

• 0,01 – 0,03 g sadzy (C).  

Główne produkty spalania, czyli dwutlenek węgla i para wodna stanowią więc 99% 
masy spalin, obie te substancje występują naturalnie w powietrzu atmosferycznym 
i w przepisach prawnych nie ustalono dla nich stężeń dopuszczalnych. 

Emisje substancji zanieczyszczających do atmosfery, powstające w wyniku 
operacji lotniczych realizowanych na projektowanej nowej drodze ustalono jako 
emisje liniowe, podzielone na etapy: 

• dla operacji startu: 
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• kołowanie, 

• rozbieg, 

• wstępna faza lotu – wznoszenie, 

• dla operacji lądowania: 

• podejście, lądowanie i dobieg, 

• kołowanie. 

Etapy te są zgodne z metodyką podziału faz operacji startu i lądowania – tzw. cyklu 
LTO. 

Modelowania emisji dokonano przy uwzględnieniu założeń wynikających 
z dokumentu „Emisja spalin z silników lotniczych”, opublikowanego w dniu 
2 sierpnia 2013 r. przez Wydział Ochrony Środowiska Departamentu Techniki 
Lotniczej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

Zgodnie z tym dokumentem założono wskaźniki wykorzystania ciągu silników: 

• start:     100%; 

• wznoszenie początkowe:   85%; 

• podejście do lądowania:   30%; 

• kołowanie i praca jałowa:  7%. 

Przyjęto nachylenie emitora przy lądowaniu zgodne z zalecanym kątem podejścia, 
wynoszącym 3° oraz nachylenie emitora przy starcie zgodne z zalecanym kątem 
odejścia wynoszącym 4°.  

Oznacza to: 

• przy podejściu utratę pułapu o 5,24 m na każde przebyte 100 m; 

• przy wznoszeniu przyrost pułapu o 6,99 m na każde przebyte 100 m. 

Dla celów prognozowania przyjęto samolot referencyjny typu Boeing B737-800, 
będący najczęściej obsługiwanym statkiem powietrznym na lotnisku Kraków-
Balice. Przy takim założeniu wyniki modelowania rozprzestrzeniania się substancji 
zanieczyszczających w powietrzu pokazują zanieczyszczenie znacznie większe od 
tego, które występować będzie rzeczywiście, gdyż znaczna ilość operacji 
lotniczych wykonywana będzie mniejszymi statkami powietrznymi, generującymi 
mniejsze zanieczyszczenia. 

Dla badanego samolotu referencyjnego ustalono w oparciu o poradnik liczenia 
emisji z lotnictwa wydany przez Europejską Agencję Środowiskową (European 
Environment Agency – EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 
2016, Aviation) emisje do powietrza atmosferycznego występujące dla całego 
cyklu LTO (Landing and Take-Off – lądowania i startu). 

Wartości dla całego cyklu LTO oraz w podziale na poszczególne składowe cyklu 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 34 Zużycie paliwa oraz emisje do atmosfery dla pełnego cyklu LTO, samolot 
referencyjny Boeing 737-800 

Parametr Jedn. Cały 
cykl 
LTO 

rozbieg wznoszenie podejście i 
lądowanie 

kołowanie i 
praca 
jałowa 

Zużycie 
paliwa  

kg 881,1 110,335 294,751 189,145 286,870 

Emisja 
CO2 

kg 2 775,47 347,554 928,467 595,808 903,641 

Emisja 
NOx  

kg 12,3 1,540 4,115 2,640 4,005 

Emisja 
SOx  

kg 0,74 0,093 0,248 0,159 0,241 

Emisja CO  kg 7,07 0,885 2,365 1,518 2,302 

Emisja HC  kg 0,72 0,090 0,241 0,155 0,234 

Emisja PM  kg 0,07 0,009 0,023 0,015 0,023 

Źródło: opracowanie własne na podstawie EMEP/EEA air pollutant emission inventory 
guidebook 2016 – Aviation  

Na podstawie powyższych danych ustalono wielkości emisji z transportu lotniczego 
dla analizowanego obszaru, dla którego przeprowadzono modelowanie 
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 

Biorąc pod uwagę proporcję ilości startów wykonywanych w poszczególnych 
kierunkach, wynoszącą: 

• dla kierunku SW:  87%, 

• dla kierunku NE: 13%, 

ustalono wielkości zanieczyszczeń emitowanych przez samoloty w fazach startu 
i lądowania (od Tabela 35 do   
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Tabela 40). 

Tabela 35 Emisje roczne zanieczyszczeń emitowanych podczas startów samolotów 
w kierunku SW, dane w kg 

 Emisje roczne 
Starty w kierunku SW 

kołowanie rozbieg wznoszenie 

CO2 8 337 899,15 6 413 768,58 3 239 869,39 

NOx 36 950,92 28 423,78 14 358,07 

SOx 2 223,06 1 710,05 863,82 

CO 21 239,27 16 337,90 8 252,97 

HC 2 162,98 1 663,83 840,47 

PM 210,29 161,76 81,71 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 36 Emisje roczne zanieczyszczeń emitowanych podczas startów samolotów 
w kierunku NE, dane w kg 

Emisje roczne 
Starty w kierunku NE 

kołowanie rozbieg wznoszenie 

CO2 1 246 121,48 958 554,99 484 207,21 

NOx 5 522,41 4 248,01 2 145,85 

SOx 332,24 255,57 129,10 

CO 3 174,27 2 441,74 1 233,43 

HC 323,26 248,66 125,61 

PM 31,43 24,18 12,21 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 37 Emisje roczne zanieczyszczeń emitowanych podczas lądowań samolotów na 
kierunku SW, dane w kg 

Emisje roczne 
Podejście w kierunku SW 

podejście i lądowanie kołowanie 

CO2 2 066 149,74 8 337 899,15 

NOx 9 156,52 36 950,92 

SOx 550,88 2 223,06 

CO 5 263,14 21 239,27 

HC 535,99 2 162,98 

PM 52,11 210,29 
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Źródło: opracowanie własne 

Tabela 38 Emisje roczne zanieczyszczeń emitowanych podczas lądowań na kierunku 
NE, dane w kg 

 Emisje roczne 
Podejście w kierunku NE 

podejście i lądowanie kołowanie 

CO2 308 791,64 1 246 121,48 

NOx 1 368,47 5 522,41 

SOx 82,33 332,24 

CO 786,59 3 174,27 

HC 80,11 323,26 

PM 7,79 31,43 

Źródło: opracowanie własne 

Nie przewiduje się zanieczyszczeń powietrza związanych z upustem paliwa 
lotniczego do powietrza. Zgodnie z zapisem art. 2 załącznika 16 tom II do 
Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (załącznik do obwieszczenia 
nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 stycznia 2016 r.) statek 

powietrzny musi być tak zaprojektowany i zbudowany, aby zapobiec celowemu 

upuszczaniu do atmosfery płynnego paliwa z kolektora wtrysku paliwa w wyniku 

zatrzymania silnika po wykonaniu normalnego lotu lub operacji naziemnych. 

Obliczone wielkości zanieczyszczeń emitowanych w czasie realizacji operacji 
lotniczych, uwzględniające również operacje wykonywane statkami powietrznymi 
lotnictwa państwowego (w tym wojskowego), użyto do modelowania 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w programie 
Operat FB. 

Obliczenia i modelowanie wielkości emisji gazowych i pyłowych do atmosfery 
Obliczenia emisji pyłów i gazów wraz z modelowaniem wykonano za pomocą 
programu komputerowego OPERAT FB, wersja 6.7.4/2013. Przyjęto następujące 
wartości odniesienia oraz tła zanieczyszczeń atmosfery. 

Tabela 39 Zestawienie wartości odniesienia dopuszczalnych i odniesienia oraz tła 
zanieczyszczenia atmosfery 

Substancja CAS D1, 
µg/m3 

Da, 
µg/m3 

R, µg/m3 

Pył PM10 - 280 40 40 

Dwutlenek siarki (ditlenek 
siarki) 

7446-09-5 350 20 10 

Tlenki azotu jako NO2 
(ditlenek azotu) 

10102-44-
0,10102-43-9 

200 30 27 

Tlenek węgla 630-08-0 30 000 -  - 

Benzo(a)piren 50-32-8 0,012 0,001 0,0000036 

Amoniak 7664-41-7 400 50 5 
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Benzen 71-43-2 30 5 2 

Ołów 7439-92-1 5 0,5 0,02 

Węglowodory aromatyczne - 1 000 43 4,3 

Węglowodory alifatyczne - 3 000 1 000 100 

Pył zawieszony PM2,5 -  29 28 

Źródło: program OPERAT FB 

Wyniki modelowania zanieczyszczeń powietrza załączono do opracowania 
w formacie elektronicznym na płycie CD, natomiast rysunki z rozkładem 
zanieczyszczeń w wśród załączników graficznych (Załącznik 14). Obliczone 
wielkości emisji łącznych dla analizowanych źródeł emisji oraz dla poszczególnych 
substancji zanieczyszczających zawierają (Tabela 39 i   
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Tabela 40). 
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Tabela 40 Zestawienie emisji rocznych   

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna 

[Mg] 

Pył ogółem:  

  w tym pył do 2,5 µm 

1,483 

1,393 

Dwutlenek siarki 8,98 

Tlenki azotu jako NO2 149,5 

Tlenek węgla 86,5 

Amoniak 0,01061 

Benzen 0,00837 

Ołów 0,001357 

Węglowodory aromatyczne 9,45 

Węglowodory alifatyczne 0,445 

Źródło: obliczenia programu OPERAT FB 

Oddziaływania skumulowane 

Podkreślić należy, że w rejonie portu lotniczego występują znaczne kumulacje 
oddziaływań na stan powietrza atmosferycznego, wynikające z sąsiedztwa 
autostrady A4, w tym uczęszczanego punktu poboru opłat Balice, zlokalizowanego 
w sąsiedztwo portu lotniczego. Sąsiedztwo autostrady w istotny sposób wpływa na 
kształtowanie poziomu zanieczyszczeń. Ponadto w sezonie grzewczym istotna rolę 
w kształtowaniu stanu atmosfery odgrywają użytkowane przez większość 
mieszkańców zamieszkujących okolice portu lotniczego kotły opalane paliwem 
stałym. Przyjęta dnia 23 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw, już od roku 2023 wpłynie na poprawę jakości powietrza 
w rejonie portu lotniczego, co powinno skutkować zmniejszeniem średniorocznego 
poziomu stężenia pyłu w powietrzu atmosferycznym  

Wyniki modelowania przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń 

Wykresy izolinii stężeń maksymalnych oraz stężeń średniorocznych dla 
poszczególnych substancji przedstawiono w załączniku graficznym do raportu – 
Mapy rozkładu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, osobno dla każdego 
z wariantów i dla każdej substancji w zakresie stężeń średniorocznych 
i maksymalnych godzinowych. 

Wariant północny 

Analiza obliczeń i modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych do powietrza atmosferycznego w wariancie północnym wskazuje, iż 
najistotniejszym emitowanym zanieczyszczeniem będą tlenki azotu. 

Jest to jedyna substancja zanieczyszczająca, której stężenia mogą okresowo 
przekroczyć w roku 2035 wartości dopuszczalne. Przekroczenia stężeń tej 
substancji w powietrzu występować będą jedynie na terenie lotniska przy drodze 
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startowej i drogach kołowania. Analiza danych pozwala stwierdzić, że emisje te 
w największym stopniu powstają w trakcie kołowanie statków powietrznych, 
trwających statystycznie ok. 13 minut na każdą operację lotniczą oraz w trakcie 
rozbiegu statków powietrznych, podczas których wykorzystywane jest 100% ciągu 
silników lotniczych.  

Obszar, którego dotyczy spodziewane przekroczenie dopuszczalnej częstości 
przekroczeń stężeń maksymalnych godzinowych tlenków azotu jest położony 
w granicach lotniska Kraków-Balice, nie obejmując terenów przylegających do 
lotniska.  

Ponadto analiza danych dotyczących stężeń maksymalnych oraz stężeń 
średniorocznych pozwala na stwierdzenie, iż emisje:  

• amoniaku,  

• benzenu, 

• węglowodorów alifatycznych i  

• ołowiu, 

występować będą głównie w związku z procesami transportowymi dowozu 
pasażerów do portu lotniczego. Żadna z tych substancji nie będzie jednak 
występować w stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

W ramach analizy oddziaływania na stan powietrza dokonano również 
modelowania opadu pyłu na obszarze przedsięwzięcia. Największa wielkość opadu 
pyłu, wynosząca ok. 4 g/m2 rocznie, występować będzie w rejonie zjazdu statków 
powietrznych z drogi startowej na drogę kołowania szybkiego zjazdu. Zasadniczo 
opad pyłu na lotnisku będzie wynosił poniżej 0,5 g/m2 rocznie i należy stwierdzić, 
że jest to ilość śladowa. Poziom odniesienia dla opadu substancji pyłowych – pyłu 
ogółem wynosi bowiem 200 g/(m2×rok), zgodnie z tabelą 2 załącznika nr 1 do 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010.16.87). 

Dla substancji zanieczyszczających występujących już obecnie w wysokim 
stężeniu w tle środowiska, to jest dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz dwutlenku azotu, 
wykreślono również izolinie stężeń średniorocznych uwzględniających stężenia 
występujące w tle.  

Analiza powyższych danych wskazuje, że nieznaczne przekroczenia stężeń 
średniorocznych pyłu PM10 (przewyższające o 0,3 µg/m3 stężenia dopuszczalne) 
mogą występować na terenie lotniska w rejonie drogi startowej i dróg kołowania.  

Wariant centralny 

Analiza obliczeń i modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych do powietrza atmosferycznego w wariancie centralnym wskazuje, 
iż najistotniejszym emitowanym zanieczyszczeniem będą również tlenki azotu, 
podobnie jak w wariancie północnym. 

Jest to jedyna substancja zanieczyszczająca, której stężenia mogą okresowo 
przekroczyć w roku 2035 wartości dopuszczalne. Przekroczenia stężeń tej 
substancji w powietrzu występować będą jedynie na terenie lotniska przy drodze 
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startowej i drogach kołowania. Obszar, którego dotyczy spodziewane 
przekroczenie dopuszczalnej częstości przekroczeń stężeń maksymalnych 
godzinowych tlenków azotu jest położony w granicach lotniska Kraków-Balice, nie 
obejmując terenów przylegających do lotniska.  

Analiza danych dotyczących stężeń maksymalnych oraz stężeń średniorocznych 
wykazała, tak samo jak w przypadku wariantu północnego, iż emisje:  

• amoniaku,  

• benzenu, 

• węglowodorów alifatycznych i  

• ołowiu, 

występować będą głównie w związku z procesami transportowymi dowozu 
pasażerów do portu lotniczego. Żadna z tych substancji nie będzie jednak 
występować w stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

Dokonano również modelowania opadu pyłu na obszarze przedsięwzięcia. 
Największa wielkość opadu pyłu, wynosząca ok. 4,6 g/m2 rocznie, występować 
będzie w rejonie zachodniego zjazdu statków powietrznych z drogi startowej na 
drogę kołowania. Zasadniczo opad pyłu na lotnisku będzie wynosił poniżej 0,5 g/m2 
rocznie i jest to wartość śladowa w stosunku do poziomu odniesienia, który wynosi 
200 g/(m2×rok). 

Dla substancji zanieczyszczających występujących już w dużym stężeniu w tle 
środowiska, jak pył PM10, pył PM2,5 i dwutlenek azotu, wykreślono również 
izolinie stężeń średniorocznych uwzględniających stężenia występujące w tle. 

Analiza powyższych danych dla wariantu centralnego wskazuje, podobnie jak 
w wariancie północnym, że nieznaczne przekroczenia stężeń średniorocznych pyłu 
PM10 (przewyższające o 0,3 µg/m3 stężenia dopuszczalne) mogą występować 
w granicach lotniska w rejonie drogi startowej i drogi kołowania.  

 Etap likwidacji 

Podczas prowadzenia prac likwidacyjnych można się spodziewać podobnych 
uciążliwości jak na etapie budowy i przejściowego pogorszenia jakości powietrza, 
zwłaszcza w okresach niskiej wilgotności i przy silnym wietrze. W przypadku, 
gdyby zadecydowano o odstąpieniu od rozbiórki obiektów budowlanych lotniska, 
oddziaływania te nie wystąpią. 

 Oddziaływania akustyczne 

 Etap realizacji  

Na etapie realizacji inwestycji nastąpi czasowy wzrost oddziaływania akustycznego 
związany z pracą koparek, spycharek, dźwigów i innych urządzeń budowlanych 
oraz ruchem samochodów ciężarowych obsługujących budowę 
i przemieszczających lub wywożących ziemię z niwelacji terenu. Do prac tych 
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należy zaliczyć przede wszystkim prace ziemne oraz te związane z układaniem 
kolejnych warstw nowych nawierzchni. 

Hałas pochodzący od sprzętu budowlanego będzie występował w okresie 
wykonania niwelacyjnych prac ziemnych, prac budowlanych oraz montażowych. 
Najdłużej będzie on trwał w przypadku budowy nowej drogi startowej i dróg 
kołowania. Emisja hałasu powstającego w trakcie wykonywania tego typu prac 
stanowi typową emisję niezorganizowaną i zmienia się wraz z przemieszczaniem 
się poszczególnych urządzeń mechanicznych po terenie budowy. Krótsze 
oddziaływanie związane będzie z pracami wykonywanymi poza obecnymi 
granicami lotniska, dotyczącymi przede wszystkim urządzeń nawigacyjnych 
i meteorologicznych. 

Na inwestorze i wykonawcy robot będzie spoczywał obowiązek używania sprzętu 
technicznego o parametrach akustycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska.  

Przewiduje się, że wobec liniowego charakteru obiektów inwestycji przestrzenny 
zasięg oddziaływania hałasu emitowanego podczas prac budowlanych będzie 
zmienny wraz z kolejnymi etapami budowy. W przypadku realizacji wariantu 
północnego prace będą prowadzone w znacznej odległości (ponad 250 metrów) od 
zabudowy mieszkaniowej, w przypadku wariantu centralnego natomiast 
w najbliższym jej sąsiedztwie, przy południo-wschodnim krańcu drogi startowej. 
Przewiduje się, iż hałas ograniczony będzie głównie do pory dnia (godz. 6-22), przy 
czym prace nocne będą wykonywane jedynie w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnych. 

Dokładna lokalizacja bazy sprzętowo-maszynowej oraz rodzaj i ilość maszyn 
budowlanych będą precyzowane przez wykonawcę głównego w oparciu o aktualne 
analizy dostępnych terenów, potrzeb parku maszynowego oraz indywidualną 
strategię i pożądany układ zaplecza budowy. 

 Etap eksploatacji  

Na etapie eksploatacji lotniska charakter emisji zbliżony będzie do stanu obecnego. 
Oddziaływanie na klimat akustyczny związane będzie przede wszystkim 
z operacjami lotniczymi wykonywanymi na lotnisku, jak również z operacjami 
naziemnymi, pracą pojazdów obsługi lotniska oraz urządzeniami infrastruktury 
lotniczej. Tym samym rodzaj emisji rozpatrzono w podziale na: 

• hałas lotniczy – pochodzący od operacji startów, lądowań i przelotów statków 
powietrznych; 

• hałas pozalotniczy – pochodzący od operacji naziemnych związane z obsługa 
lotniska, od ruchu pojazdów wewnętrznego układu komunikacyjnego (WUK) 
oraz parkingów, jak również od urządzeń infrastruktury lotniska związanej 
z wentylacją, ogrzewaniem i chłodzeniem (HVAC). 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 193 
 

Wokół lotniska występują – określone w art. 113 ustawy Poś – tereny wymagające 
ochrony przed hałasem, dla których na drodze rozporządzenia określono 
dopuszczalne poziomy hałasu.  

Tereny wymagające ochrony przed hałasem znajdują się zarówno w zasięgu 
oddziaływania hałasu lotniczego wzdłuż osi drogi startowej, jak również w zasięgu 
oddziaływania hałasu pozalotniczego. Tereny w zasięgu hałasu lotniczego 
przedstawiono na mapach KRK-A-00-02-00 do -29 dla wariantu północnego 
i mapach KRK-A-00-04-00 do -21 dla wariantu centralnego.  

W przypadku hałasu pozalotniczego, tereny ochrony przed hałasem w sąsiedztwie 
lotniska określono na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz, w przypadku braku miejscowych planów, na podstawie 
faktycznego zagospodarowania. Stwierdzono dwa obszary, na które ten rodzaj 
emisji hałasu lotniska będzie oddziaływać – na południe oraz zachód i południowy-
zachód od portu lotniczego.  

Poniższa grafika przedstawia fragment miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zabierzów dla terenów po południowej części lotniska. 

Rysunek 39 Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zabierzów z zaznaczoną granicą przedsięwzięcia (kolor zielony) 

 
Źródło: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów 

Według ustaleń planu, na południe od granic lotniska znajdują się tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (kolor pomarańczowy) oraz tereny usługowe (kolor 
czerwony), na których sporadycznie występuje zabudowa mieszkaniowa, jak 
również tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (kolor żółty). Dla zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej oraz terenów usługowych z zabudową mieszkaniową 
dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą 45 dB w porze nocy i 55 dB w porze dnia, 
podczas, gdy dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych dopuszczalny poziom 
przyjęto jedynie dla pory dnia – 55 dB. 

Ponadto, tereny chronione przed hałasem znajdują się również na zachód 
i południowy-zachód od lotniska. Zlokalizowana jest tam zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, dla której dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą 40 dB w porze 
nocy oraz 50 dB w porze dnia. Lokalizacja tych obiektów została przedstawiona 
w rozdz. 8.6.2.1.  



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 194 
 

Źródła hałasu: hałas lotniczy 

Zgodnie z prognozą dla roku 2035 przyjęto następującą flotę statków powietrznych 
oraz liczbę operacji lotniczych. Dane przedstawiono w postaci liczby operacji 
wykonywanych na kierunkach operacyjnych 07 i 25 dla wariantu północnego 
oraz 06 i 24 dla wariantu centralnego. 

Tabela 41 Liczba operacji lotniczych dla doby o wysokim natężeniu w roku 2035 (dla 
wariantów Północnego i Centralnego) 

Lp. 

T
yp

 s
ta

tk
u 

po
w

ie
tr

zn
eg

o Pora dnia Pora wieczoru Pora nocy Razem 

start/lądowanie start/lądowanie start/lądowanie 

próg  

06/07 

próg  

24/25 

próg 

 06/07 

próg  

24/25 

próg  

06/07 

próg  

24/25 

1. B738 10,29 71,13 3,43 23,71 1,29 8,93 118,8 

2. A319 3,50 24,22 1,17 8,07 0,44 3,04 40,4 

3. DH8D 2,25 15,55 0,75 5,18 0,28 1,95 26,0 

4. A320 2,06 14,22 0,69 4,74 0,26 1,79 23,7 

5. E195 1,37 9,43 0,45 3,14 0,17 1,18 15,8 

6. B733 0,90 6,23 0,30 2,08 0,11 0,78 10,4 

7. E175 0,66 4,57 0,22 1,52 0,09 0,57 7,6 

8. C295  0,52 3,62 0,17 1,20 0,07 0,45 6,0 

9. M28  0,39 2,66 0,13 0,89 0,05 0,33 4,4 

10. A321 0,32 2,21 0,11 0,74 0,04 0,28 3,7 

11. SF34 0,25 1,74 0,08 0,58 0,03 0,22 2,9 

12. B787 0,25 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 

13. MI8 0,13 0,90 0,04 0,30 0,02 0,11 1,5 

14. C56X 0,13 0,88 0,04 0,29 0,02 0,11 1,5 

15. P180 0,09 0,60 0,03 0,20 0,01 0,08 1,0 

16. C130 0,09 0,60 0,03 0,20 0,01 0,08 1,0 

17. C525 0,09 0,60 0,03 0,20 0,01 0,08 1,0 

Razem  267,7 

Źródło: opracowanie własne 

Poziom mocy akustycznej statków powietrznych został przyjęty zgodnie z bazą 
danych dostępną w programie komputerowym INM 7.0d. Poziomy emisji hałasu, 
zweryfikowane i zapewnione przez Federalną Administrację Lotnictwa (ang. FAA) 
Stanów Zjednoczonych, zróżnicowane są nie tylko ze względu na typ i model statku 
powietrznego przyjętego do modelowania, ale również ze względu na rodzaj i etap 
wykonywanej operacji lotniczej. Tym samym poziom mocy akustycznej 
pojedynczego statku powietrznego nie jest stały, lecz zmienny w czasie 
i przestrzeni. Wobec dużej liczby danych poziomy mocy akustycznej statków 
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powietrznych załączone zostały do Raportu na płycie CD w postaci raportu z 
obliczeń. 

 

Źródła hałasu: hałas pozalotniczy – płyta lotniska 

Do źródeł, które będą w istotny sposób wpływać na klimat akustyczny lotniska 
zaliczono: 

• źródła hałasu przy stanowiskach postojowych z rękawem – zasilanie 
elektryczne (APU/GPU), tankowanie, wózki bagażowe, 

• źródła hałasu przy stanowiskach postojowych z rękawem – zasilanie 
elektryczne, tankowanie, wózki bagażowe, pojazdy wypychające/holujące 
statki powietrzne, 

• pojazdy oczyszczające/odśnieżające powierzchnię lotniska, 

• pojazdy straży pożarnej (asystujące podczas tankowania), 

• pojazdy „Follow me”, 

• pojazdu patrolujące. 

Poziomy mocy akustycznej dla powyższych źródeł przyjęto zgodnie z poniższą 
tabelą.  

Tabela 42 Liczba źródeł hałasu i poziom mocy akustycznej urządzeń wentylacji, 
chłodzenia i grzewczych 

Źródło Pora doby 
Poziom mocy akustycznej 

urządzenia [dB] 

Stanowisko z rękawem      
(każde z trzech) 

pora dnia 108,8 

pora nocy 105,3 

Stanowisko na płycie         
(każde z pięciu) 

pora dnia 109,1 

pora nocy 105,7 

Odśnieżanie pora dnia/nocy 78,1 / 1 m 

Straż pożarna pora dnia 69,3 / 1 m 

pora nocy 67,0 / 1 m 

Follow me pora dnia 49,8 / 1 m 

pora nocy 45,0 / 1 m 

Patrol pora dnia/nocy 42,0 / 1 m 

Źródło: opracowanie własne 

Źródła hałasu: hałas pozalotniczy – WUK i parkingi 

Na podstawie danych otrzymanych od MPL Kraków-Balice wyznaczono – 
w podziale na pojazdy Cargo, autobusy oraz pojazdy osobowe – prognozowany 
ruch pojazdów poruszających się po wewnętrznym układzie komunikacyjnym 
i parkingach oraz poziom hałasu, jakie te operacje będą powodować. 
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Uwzględniono również pojazdy dojeżdżające do wieży kontroli ruchu lotniczego. 
Przyjęto odcinki oraz miejsca postoju pojazdów zgodnie z poniższym rysunkiem. 

Rysunek 40 Mapa źródeł hałasu z WUK i parkingów przyjętych do modelowania hałasu 

 
Źródło: opracowanie własne 

Natężenie ruchu pojazdów oraz wynikające z niego poziomy mocy akustycznej 
w odpowiednich porach odniesienia (8 godzin dla pory dnia i 1 dla pory nocy) na 
odcinkach dróg i miejscach postoju przyjęto zgodnie z poniższymi tabelami.  

Tabela 43 Natężenie ruchu pojazdów oraz poziomy mocy akustycznej ruchu pojazdów 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Odcinek 

Liczba pojazdów Poziom mocy 
akustycznej [dB] Cargo BUS Osobowe 

dzień noc dzień  noc dzień  noc dzień  noc 

1. 78 2 207 5 7317 180 79,5 75,3 

2. 0 0 207 5 8063 199 74,1 67,0 

3. 0 0 207 5 8063 199 77,2 70,0 

4. 0 0 207 5 6196 154 76,6 69,5 

5. 78 2 207 5 5450 177 79,2 75,2 

6. 0 0 0 0 3359   84 70,3 63,2 

7. 78 2 0 0 746   19 76,2 73,9 

8. 0 0 0 0 0 303 59,8 62,2 

9. 0 0 0 0 0   60 52,8 61,8 
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Tabela 44 Poziomy mocy akustycznej miejsc postoju pojazdów 

Źródło: opracowanie własne 

Dla bramek parkingu kubaturowego przyjęto dwa źródła o poziomie mocy 86,4 dB 
w porze dnia i 79,3 w porze nocy, natomiast dla parkingu terenowego 4 źródła o 
poziomie 80 dB w porze dnia i 69,6 w porze nocy. 

Źródła hałasu: hałas pozalotniczy – urządzenia HVAC 

Jako źródła hałasu związnego z urządzeniami HVAC lotniska przyjęto urządzenia, 
które nie będą elementem analizowanego przedsięwzięcia, jednakże są częścią 
lotniska i ich oddziaływanie będzie się kumulować z pozostałymi źródłami portu 
lotniczego. Do źródeł tych zaliczono: 

• agregaty wody lodowej – tzw. chillery, 

• centrale wentylacyjne, 

• klimatyzatory, 

• wentylatory, 

• centrale dachowe – tzw. rooftopy. 

Zgodnie ze stanem obecnym do obliczeń przyjęto urządzenia, których wykaz 
zawiera poniższa tabela. 

Miejsce postoju 

Poziom mocy akustycznej [dB] 

Cargo BUS Osobowe 

dzień noc dzień  noc dzień  noc 

A 
Bramka wjazdowa 
Rondo 

89,9 83,0 
90,2 

83,0 
96,6 89,6 

B 
Bramka wyjazdowa 
Rondo 

89,9 83,0 
90,2 

83,0 
95,4 89,5 

C Bramki Kryspinów - - - - 93,3 86,2 

D Cargo 90,3 83,1 - - - - 

E Terminal - - 90,2 83,0 100,2 89,8 

F 
Bramka parkingu 
terenowego 

- - 
- 

- 
81,9 74,8 

G Parking terenowy - - - - 86,0 75,6 

H 
Bramka parkingu 
kubaturowego 

- - 
- 

- 
89,4 82,3 

I Parking kubaturowy - - - - 93,5 83,1 

J 
Parking wieży kontroli 
ruchu lotniczego 

- - - - 77,0 85,1 
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Tabela 45 Liczba źródeł hałasu i poziom mocy akustycznej urządzeń wentylacji, 
chłodzenia i grzewczych 

Źródło: opracowanie własne 

 Wariant północy  

Oddziaływanie hałasu lotniczego 

Zasięg hałasu wyznacza się dla granicznych wartości tych wskaźników określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu (t.j. Dz.U. 2014.0.112). W przypadku startów, 
lądowań i przelotów statków powietrznych wartości te wynoszą:  

• dla szpitali i domów opieki społecznej, budynków związane ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży oraz stref ochronnych „A” 
uzdrowisk – 45 dB w porze nocy oraz 55 dB w porze dnia, 

Budynek Typ urządzenia 
Poziom mocy 
akustycznej 

urządzenia [dB] 
Liczba 

Terminal 
pasażerski 

Chiller_A 

Chiller_B 

Centrala went. AHU 

Klimatyzator DX 

Wentylator_A 

Wentylator_B 

Wentylator_C 

95 

90 

85 

80 

90 

85 

80 

19 

2 

7 

8 

60 

13 

3 

Hotel Chiller 

Centrala went. AHU 

Klimatyzator DX  

Wentylator 

95 

85 

80 

75 

2 

6 

2 

4 

Terminal 
Cargo 

Rooftopy 

Klimatyzator DX Wentylator 

85 

80 

70 

7 

7 

1 

Budynek 
admin.-socj. 

Chiller 

Wentylator 

95 

80 

6 

4 

Hala LH Wentylator 80 3 

Hala MH-2 Klimatyzator DX Wentylator 80 

80 

4 

6 

Hala Mh-1 Klimatyzator DX 80 1 

Baza LPR Wentylator 80 3 

Wieża 
kontroli 
lotów 

Chiller 

Centrala went. AHU 

Klimatyzator DX 

95 

85 

80 

2 

6 

10 
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• dla terenów zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów strefy śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców – 50 dB w porze nocy oraz 60 dB w porze dnia. 

Analiza emisji hałasu od operacji startów, lądowań i przelotów statków 
powietrznych wykazała, iż zasięg dopuszczalnych izofon nocnych jest większy niż 
dopuszczalnych izofon dziennych odnoszących się do odpowiednich rodzajów 
terenów chronionych akustycznie (zasięg 45 dB w porze nocy jest większy niż 55 
dB w porze dnia, a 50 dB w porze nocy większy niż 60 dB w porze dnia). Zasięg 
poszczególnych poziomów hałasu, zarówno w odniesieniu do jednej doby, jak i w 
perspektywie długookresowej, przedstawiony został na rysunkach KRK-A-00-02-
00 do -29 załączonych do opracowania. Na rysunkach przedstawiono również 
tereny ochrony przed hałasem. 

Ponadto należy zauważyć, iż w wyniku realizacji inwestycji wystąpi oddziaływanie 
na tereny chronione przed hałasem. Obszar (z wyłączeniem terenu lotniska) objęty 
zasięgiem ponadnormatywnych poziomów hałasu wyniesie: 

• dla 45 dB w porze nocy – ok 30,5 km2, 

• dla 50 dB w porze nocy – ok. 9,4 km2. 

Tym samym zasięg ponadnormatywnego hałasu (50 dB w porze nocy) obejmie 
szacunkowo – w stanie obecnym – 843 budynki mieszkalne. 

Dodatkowo w wybranych punktach wokół lotniska wykonano obliczenia poziomu 
hałasu w punktach kontrolnych. Obliczeń wykonano na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (PK-01 do PK-05) oraz na terenie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej (PK-06) na najwyższej kondygnacji. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono lokalizacje punktów kontrolnych. 

Rysunek 41 Mapa punktów kontrolnych modelowania hałasu  

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 42 Lokalizacja punktów kontrolnych modelowania hałasu 

  

 

  
Źródło: opracowanie własne 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki modelowania w punktach kontrolnych 
dla obu analizowanych wariantów.   
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Tabela 46 Poziom hałasu w punktach kontrolnych obliczony dla roku 2035 (dla obu 
wariantów przedsięwzięcia) 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza emisji hałasu od operacji startów, lądowań i przelotów statków 
powietrznych wykazała, iż w wyniku realizacji inwestycji wystąpi oddziaływanie 
na tereny chronione akustycznie. Przewiduje się również, iż zasięg hałasu będzie 
większy niż obowiązujący obszar ograniczonego użytkowania, co dokładniej 
omówione zostało w rozdziale 10.5. 

Oddziaływanie hałasu pozalotniczego 

Analiza zasięgu hałasu pozalotniczego wykazała, iż realizacja inwestycji 
spowoduje wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w porze 
nocnej przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej znajdującej się po stronie 
północno-zachodniej, zachodniej i południowo-zachodniej od lotniska.  

W celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na te tereny przeprowadzono 
modelowanie dla sytuacji z ekranami akustycznymi, pochłaniającymi o wysokości 
6 m. Wyniki analizy przedstawiono w formie mapy siatkowej – dla sytuacji przed 
i po zastosowaniu ekranów – oraz w formie tabeli z wartościami poziomu hałasu 
w punktach receptorowych. 

  

Nr 
punktu 

Lokalizacja Wysokość 
n.p.t. [m] 

Poziom hałasu  [dB] 

pora nocy pora dnia 

w. północny w. centralny w. północny w. centralny 

PK-01 Morawica  5,0 59,6 52,2 67,8 60,3 

PK-02 Cholerzyn 7,0 49,0 57,8 57,1 65,9 

PK-03 Balice 5,0 54,1 52,7 62,2 60,9 

PK-04 Szczyglice 8,0 49,1 53,4 57,3 61,5 

PK-05 Rząska 5,0 44,7 53,1 52,9 61,3 

PK-06 Mydlniki 12,0 46,2 39,0 54,4 47,1 
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Rysunek 43 Mapa imisyjna poziomów hałasu od źródeł pozalotniczych wariantu 
północnego na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdującej 
się po stronie południowo–zachodniej od lotniska (wraz z zaznaczeniem na 
mapie sytuacyjnej): a) bez zastosowania ekranu akustycznego, b) po 
zastosowaniu ekranu akustycznego 

 
a)                                                                    b) 

 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie SoundPLAN 
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Rysunek 44 Mapa imisyjna poziomów hałasu w porze nocy od źródeł pozalotniczych 
wariantu północnego na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
znajdującej się po stronie północno-zachodniej od lotniska (wraz z 
zaznaczeniem na mapie sytuacyjnej): a) bez zastosowania ekranu 
akustycznego, b) po zastosowaniu ekranu akustycznego 

 
a)                                                                     b) 

 
Źródło: opracowanie własne, na podstawie SoundPLAN 

Tabela 47 Poziom hałasu w porze nocy od źródeł pozalotniczych na terenach zabudowy 
mieszkaniowej przed i po zastosowaniu ekranów akustycznych w wariancie 
północnym 

Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzone obliczenia wskazały, iż różnica w poziomie hałasu przed i po 
zastosowaniu ekranów nie jest znaczna i budowa ekranu nie spełni swej funkcji. 

Punkt 
pomiarowy 

Dopuszczalny 
poziom 

hałasu [dB] 

Obliczony poziom hałasu [dB] 

bez ekranu z ekranem 

P1 

40 

49,5 48,3 

P2 48,8 47,8 

P3 45,4 45,2 

P4 43,8 43,7 
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Wynika to przede wszystkim z faktu, iż ekran nie może być ustawiony blisko źródła 
hałasu, co sprawiłoby, że spełniałby swoje właściwości. Wobec takiego rezultatu 
należy stwierdzić, iż budowa ekranu akustycznego nie jest zasadna.  

W związku z powyższym i brakiem działań technicznych, organizacyjnych, 
zapobiegawczych mogących ograniczyć ponadnormatywny hałas tereny wskazanej 
zabudowy mieszkaniowej należy objąć obszarem ograniczonego użytkowania. 
Jednocześnie należy zauważyć, że tereny te znajdują się również w granicach 
obszaru ograniczonego użytkowania zaproponowanego z racji oddziaływania 
hałasu lotniczego. Jednocześnie istotne jest, że zabudowa po północno-zachodniej 
części lotniska (P3-P4) znajduje się pod dużym wpływem hałasu od autostrady A4, 
który już teraz znacznie przekracza dopuszczalny poziom, co przedstawiono 
w  rozdziale 10.5.1 

Analiza zasięgu hałasu pozalotniczego wykazała również, iż realizacja nie 
spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach usługowych 
z zabudową mieszkaniową ani na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych 
zlokalizowanych po południowej stronie lotniska.  

Obliczenia wykonano w punktach receptorowych (P5-P6), w miejscach najbardziej 
zbliżonych do emitorów przedsięwzięcia. Lokalizację punktów przedstawiono na 
poniższym rysunku, natomiast wyniki obliczeń w poniższej tabeli. 

Rysunek 45 Lokalizacja punktów receptorowych (P5-P6) obliczeń hałasu pozalotniczego 
w wariancie północnym 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 48 Poziom hałasu od źródeł pozalotniczych na terenach ochrony przed hałasem 
w wariancie północnym 

Źródło: opracowanie własne 

Wobec powyższego stwierdzono, iż nie będzie przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu na tych terenach. 

Punkt 
pomiarowy 

Dopuszczalny poziom hałasu [dB] Obliczony poziom hałasu [dB] 

dzień noc dzień noc 

P5 55 - 46,2 - 
P6 55 45 50,7 44,3 
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 Wariant centralny  

Oddziaływanie hałasu lotniczego 

Analiza emisji hałasu od operacji startów, lądowań i przelotów statków 
powietrznych wykazała, iż zasięg izofon nocnych jest większy niż izofon dziennych 
odnoszących się do odpowiednich rodzajów terenów chronionych akustycznie. 
Zasięg poszczególnych poziomów hałasu, zarówno w odniesieniu do jednej doby, 
jak i w perspektywie długookresowej, przedstawiony został na rysunkach KRK-A-
00-04-00 do -21 załączonych do opracowania. Na rysunkach przedstawiono 
również tereny wymagające ochrony przed hałasem.  

Ponadto należy zauważyć, iż w wyniku realizacji inwestycji wystąpi oddziaływanie 
na tereny chronione przed hałasem. Obszar (z wyłączeniem terenu lotniska) objęty 
zasięgiem ponadnormatywnych poziomów hałasu wyniesie: 

• dla 45 dB w porze nocy – ok 30,4 km2, 

• dla 50 dB w porze nocy – ok. 9,0 km2. 

Tym samym zasięg ponadnormatywnego hałasu (50 dB w porze nocy) obejmie 
szacunkowo – w stanie obecnym – 889 budynki mieszkalne. 

Dodatkowo w wybranych punktach wokół lotniska wykonano obliczenia poziomu 
hałasu w punktach kontrolnych. Wyniki przedstawiono w rozdziale 8.6.2.1. 

Analiza emisji hałasu od operacji startów, lądowań i przelotów statków 
powietrznych wykazała, iż w wyniku realizacji inwestycji wystąpi oddziaływanie 
na tereny ochrony przed hałasem. Przewiduje się również, iż zasięg hałasu będzie 
większy niż obowiązujący obszar ograniczonego użytkowania, co dokładniej 
omówione zostało w rozdziale 14. 

Oddziaływanie hałasu pozalotniczego 

Analiza zasięgu hałasu pozalotniczego wykazała, iż w zakresie tego rodzaju hałasu 
realizacja inwestycji nie spowoduje wystąpienie przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu na terenach wokół lotniska wymagających ochrony przed 
hałasem. 

Obliczenia wykonano w punktach receptorowych (P5-P8) w punktach najbardziej 
zbliżonych do emitorów przedsięwzięcia. Lokalizację punktów przedstawiono na 
poniższych rysunkach, natomiast wyniki obliczeń w poniższej tabeli. 
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Rysunek 46 Lokalizacja punktów receptorowych (P5-P8) obliczeń hałasu pozalotniczego 
w wariancie centralnym 

 

 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 49 Poziom hałasu od źródeł pozalotniczych na terenach ochrony przed hałasem 
w wariancie centralnym 

Źródło: opracowanie własne 

Wobec powyższego stwierdzono, iż nie będzie przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu na tych terenach. 

Punkt 
pomiarowy 

Dopuszczalny poziom 
hałasu [dB] 

Obliczony poziom hałasu 

[dB] 

dzień noc dzień noc 

P5 55 - 48,5        - 

P6 55 45 50,6 44,3 

P7 50 40 33,1 33,2 

P8 50 40 39,8 39,8 
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 Etap likwidacji  

Nie planuje się likwidacji nowej drogi startowej w przewidywalnym horyzoncie 
czasowym. Należy się jednak spodziewać, iż w przypadku obu wariantów na etapie 
likwidacji rodzaje oddziaływań akustycznych będą zbliżone do oddziaływań 
w czasie budowy.  

 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Promieniowaniem elektromagnetycznym nazywamy emisję zaburzenia 
energetycznego wywołanego przepływem prądu elektrycznego lub zmianą 
ładunków w źródle. Zaburzenie polega na fakcie, że zmiana pola magnetycznego 
(elektrycznego) z określoną częstotliwością, wywołuje zmianę z tą samą 
częstotliwością pola elektrycznego (magnetycznego). 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak 
najlepszego stanu środowiska poprzez: 

• utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub 
co najmniej na tych poziomach; 

• zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do 
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Wartości dopuszczalne dla pól elektromagnetycznych przedstawia Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003.192.1883). 

Rozporządzenie to określa m.in.: 

• dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane 
dla:  

• terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 

• miejsc dostępnych dla ludności; 

• zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się 
parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływania pól elektromagnetycznych 
na środowisko. 
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Tabela 50 Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się 
parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności 
terenów oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, 
charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla 
miejsc dostępnych dla ludności 

Źródło: Tabela 2, Załącznik 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003.192.1883) 

 

Obszar MPL Kraków-Balice stanowi miejsce dostępne dla ludności, dla którego 
dopuszczalna gęstość mocy wynosi 0,1 W/m2.  

Promieniowanie elektromagnetyczne na terenie lotniska generowane będzie przez 
oprzyrządowanie istniejącej drogi startowej w ILS oraz nadajniki DVOR/DME, jak 
również planowany do zainstalowania – niezależnie od realizacji nowej drogi 
startowej – system GBAS. 

Dla nowej, planowanej do realizacji drogi startowej zainstalowane zostaną 
dodatkowo: 

• 2 nadajniki ILS LOC – o wysokości zawieszenia anten ok. 3,0 m, 

• 2 nadajniki ILS GP – system anten zawieszonych na maszcie o wysokości ok. 
15,0 m. 

Urządzenia te ustawiane są podczas kalibracji systemu, natomiast podczas 
funkcjonowania nie zmieniają swojego położenia. Moc urządzeń w postaci 
równoważnej mocy promieniowanej izotropowo przedstawiono w rozdziale 8.7.2, 
natomiast zakres emitowanych fal w rozdziale 10.6. 

Rozkład przestrzenny gęstości mocy promieniowania uzależniony będzie od 
przyjętego wariantu inwestycyjnego realizacji przedsięwzięcia, gdyż co do zasady 

Zakres 
częstotliwości 

pola 
elektromagnet. 

Dopuszczalna 
składowa 

elektryczna 

Dopuszczalna 
składowa 

magnetyczna 

Dopuszczalna 
gęstość mocy 

0 Hz 10 kV/m 2500 A/m - 

0 Hz – 05 Hz - 2500 A/m - 

0,5 Hz – 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 

0,05 kHz – 
1kHz 

- 
3/f A/m 

- 

0,001 MHz – 3 
MHz 

20 V/m 
3 A/m 

- 

3 MHz – 300 
MHz 

7 V/m 
- 

- 

300 MHz – 300 
GHz 

7 V/m 
- 

0,1 W/m2 
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anteny urządzeń nadawczych instalowane są w rejonach końców drogi startowej. 
Poszczególne warianty inwestycyjne nie będą się jednak różniły wielkością 
gęstości mocy. 

 Etap realizacji  

Oddziaływanie w zakresie promieniowania elektromagnetycznego generowanego 
przez oprzyrządowanie nawigacyjne nowej drogi startowej na etapie realizacji 
występować będzie w czasie uruchamiania i kalibracji urządzeń nawigacyjnych. 
Czas trwania rozruchu i kalibracji nowego oprzyrządowania radionawigacyjnego 
szacowany jest na 6 miesięcy. Oddziaływania od nowych urządzeń w tym okresie 
będą takie same, jak na etapie eksploatacji, opisanym poniżej. Na etapie realizacji 
występować będą także oddziaływania elektromagnetyczne od istniejących 
urządzeń nawigacyjnych, użytkowanych obecnie w Porcie Lotniczym Kraków-
Balice. 

 Etap eksploatacji 
Promieniowanie elektromagnetyczne generowane w związku z eksploatacją drogi 
startowej lotniska Kraków-Balice pochodzić będzie od anten nadawczych, zarówno 
już istniejących na terenie lotniska, jak i planowanych do zainstalowania.  
W zakresie już istniejących źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 
promieniowanie to generowane będzie przez oprzyrządowanie istniejącej drogi 
startowej w ILS oraz nadajniki DVOR/DME. Zestawienie wszystkich nadajników 
emitujących promieniowanie elektromagnetyczne dla lotniska przestawia poniższa 
Tabela 51. Moc podaną dla urządzeń należy rozumieć jako równoważną moc 
promieniowaną izotropowo (EIRP). 

Tabela 51 Zestawienie nadajników emitujących promieniowanie elektromagnetyczne 

System Częstotliwość Zasięg / 
pokrycie 

Poziom pola 
elektromagnet5. 

Dopuszczalny 
poziom pola 
elektromagnet6. 

Moc  Status 

ILS 
localiser 

108 – 111.975 
MHz 

25NM ± 10 
stopni od 
przedniej linii 
kursu, 

> 50 µV/m          
(-114 dBW/m2) 
w obszarze 
pokrycia 

7 V/m 20W 
max. 

Jeden 
istniejący 
nadajnik dla 
istniejącej 
drogi 
startowej, dwa 
nowe dla 
nowej drogi 
startowej. 

17NM – 35 
stopni od 
przedniej linii 
kursu, 

10NM > 35 
stopni od 
przedniej linii 
kursu, 

                                                 
5 Zgodnie z ICAO Annex 10 
6 Dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludzi, według 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ora sposobów sprawdzenia dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr. 192 Poz. 1883) 
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System Częstotliwość Zasięg / 
pokrycie 

Poziom pola 
elektromagnet5. 

Dopuszczalny 
poziom pola 
elektromagnet6. 

Moc  Status 

Od 600 m nad 
progiem do 
płaszczyzny 

rozciągającej 
się na 
zewnątrz 
systemu 
antenowego 
radiolatarni 
kierunku 
nachylonej 
pod kątem 7° 
w stosunku do 
horyzontu 

ILS 
Glide 
Path 

328.6 – 335.4 
MHz 

Zgodnie z 
rysunkiem w 
rozdz. 10.6 

> 400 µV/m (-
95 dBW/m2) w 
obszarze 
pokrycia 

7 V/m  
składowa 
elektryczna, 
 

0,1 W/m2 
gęstość mocy 

5W 
max. 

Jeden 
istniejący 
nadajnik dla 
istniejącej 
drogi 
startowej, dwa 
nowe dla 
nowej drogi 
startowej. 

DVOR 111.975 – 
117.975 MHz 

Zgodnie z 
rysunkiem w 
rozdz. 10.6 

90 µV/m (-107 
dBW/m2) 

7 V/m 50W 
– 
100W 

Jeden 
istniejący 

DME 960 – 1215 
MHz 

Zgodnie z 
rysunkiem w 
rozdz. 10.6 

-83 dBW/m2 
przy 
maksymalnym 
zasięgu i 
pułapie, 

 5x10-12 W/m2 

7 V/m  
składowa 
elektryczna, 
 

0,1 W/m2 
gęstość mocy 

50W 
– 
100W 

Jeden 
istniejący 

GBAS 108 – 118 
MHz 

Zgodnie z 
rysunkiem w 
rozdz. 10.6 

Efektywna moc 
promieniowania 
powinna 
zapewnić sygnał 
spolaryzowany  
o minimalnym 
natężeniu pola 
215 µV/m  
(-99dBW/m2)  
i maksymalnym 
0,35V/m  
(-35dBW/m2)  
w obrębie 
przestrzeni 
pokrycia 

7V/m 80W Jeden nowy 
dla nowej 
drogi 
startowej, 
realizowany 
niezależnie od 
niniejszej 
inwestycji,  
nie ma 
istniejących 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ICAO 

Ustalono przewidywane oddziaływanie pół elektromagnetycznych urządzeń 
zaproponowanych w ramach realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot 
niniejszego Raportu: 
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ILS Localiser  

Dla urządzeń o zakresie częstotliwości pola elektromagnetycznego wynoszącego 
od 3 MHz do 300 MHz ww. Rozporządzenie Ministra Środowiska nakłada 
dopuszczalną składową elektryczną pola elektromagnetycznego w wysokości 
7 V/m.  

Nadajniki ILS Localiser działające w zakresie częstotliwości pól 
elektromagnetycznych 108-111,975 MHz podlegają powyższemu ograniczeniu. 
Nie występuje konieczność kontroli gęstości mocy pola elektromagnetycznego. 
W  zasięgu działania ILS Localiser nie generuje składowej elektrycznej pola 
elektromagnetycznego o wartości powyżej dopuszczalnej wielkości w związku, 
z powyższym teren będący w zasięgu działania nadajników może pozostać 
w całości dostępny dla ludzi.  

ILS Glide Path 

Dla urządzeń o zakresie częstotliwości pola elektromagnetycznego wynoszącego 
od 300 MHz do 300 GHz ww. Rozporządzenie nakłada dopuszczalną składową 
elektryczną pola elektromagnetycznego w wysokości 7 V/m oraz maksymalną 
gęstość mocy pola elektromagnetycznego w wielkości 0,1 W/m2.  

Z obliczeń pola elektromagnetycznego otrzymano zasięg występowania obszarów 
pola elektromagnetycznego o wartości co najmniej 0,1 W/m2 w odległości do 6,31 
m od miejsca anteny ILS GP. Uwzględniając sposób zagospodarowania terenu 
wokół odbiorników oraz fakt, iż teren na którym znajdować będą się odbiorniki jest 
terenem zamkniętym, niedostępnym dla ludności można stwierdzić, iż narażenie 
ludności, fauny i flory na działania ponadnormatywnego pola 
elektromagnetycznego – niezależnie od wariantu inwestycji – wytwarzanego przez 
nadajniki nie wystąpi. 

DVOR 

Dla urządzeń o zakresie częstotliwości pola elektromagnetycznego wynoszącego 
od 3 MHz do 300 MHz ww. Rozporządzenie nakłada dopuszczalną składową 
elektryczną pola elektromagnetycznego w wysokości 7 V/m.  

Istniejący nadajnik działający w zakresie częstotliwości pól elektromagnetycznych 
108-111,975 MHz podlegają powyższemu ograniczeniu. Jednocześnie nie 
występuje konieczność kontroli gęstości mocy pola elektromagnetycznego. 
W zasięgu działania ILS Localiser nie generuje składowej elektrycznej pola 
elektromagnetycznego o wartości powyżej dopuszczalnej wielkości, także nie 
będzie przekraczał dopuszczalnej wielkości gęstości mocy dla miejsc dostępnych 
dla ludności, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów.  

DME 

Dla urządzeń o zakresie częstotliwości pola elektromagnetycznego wynoszącego 
od 300 MHz do 300 GHz ww. Rozporządzenie nakłada dopuszczalną składową 
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elektryczną pola elektromagnetycznego w wysokości 7 V/m oraz maksymalną 
gęstość mocy pola elektromagnetycznego w wielkości 0,1 W/m2. 

Istniejący nadajnik DME działające w zakresie częstotliwości pól 
elektromagnetycznych 960-1215 MHz MHz podlega powyższemu ograniczeniu. 
Charakterystyka urządzenia określa poziom gęstości mocy pola generowanego 
przez urządzenie na poziomie -83 dBW/m2, co równe jest 5x10-12 W/m2. Tym samy 
należy stwierdzić, iż gęstość mocy pola analizowanego nadajnika nie przekracza 
wartości dozwolonych dla miejsc dostępnych dla ludności, a składowa elektryczna 
pola elektromagnetycznego jest również niższa od wartości granicznej określonej 
w przywołanym rozporządzeniu. 

Z powyższej analizy wynika, iż inwestycja nie spowoduje przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego dla miejsc dostępnych dla 
ludności. 

GBAS 

Dla urządzeń o zakresie częstotliwości pola elektromagnetycznego wynoszącego 
od 3 MHz do 300 MHz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 
października 2003 r. nakłada dopuszczalną składową elektryczną pola 
elektromagnetycznego w wysokości 7 V/m.  

Proponowany nadajnik działający w zakresie częstotliwości pól 
elektromagnetycznych 108-118 MHz podlega powyższemu ograniczeniu. 
Jednocześnie nie występuje konieczność kontroli gęstości mocy pola 
elektromagnetycznego. W zasięgu działania GBAS nie generuje składowej 
elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości przekraczającej dopuszczalne 
wielkości, określonej dla miejsc dostępnych dla ludności. 

Zestawienie oddziaływań nadajników emitujących promieniowane 
elektromagnetyczne przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 52 Zestawienie oddziaływań nadajników emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Rodzaj 
nadajnika 

Częstotliwość Moc Poziom pola 
elektromagnet. 

Zasięg pola 
o gęstości  
>0,1 W/m2 

Uwagi  

ILS 
Localiser 

108 – 111.975 
MHz 

max. 
20W 

> 50 µV/m n/d Składowa pola 
mniejsza od 
granicznej, 
gęstość mocy nie 
podlega 
ustaleniu 

ILS Glide 
Path 

328.6 – 335.4 
MHz 

max. 
5W 

> 400 µV/m 6,31 m Składowa pola 
mniejsza od 
granicznej, 
częstotliwość 
wymaga 
ustalenia 
gęstości mocy, 
zasięg pola o 
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mocy >0,1W/m2 
ustalony 

DVOR 111.975 – 
117.975 MHz 

50W – 
100W 

90 µV/m n/d Składowa pola 
mniejsza od 
granicznej, 
gęstość mocy nie 
podlega 
ustaleniu 

DME 960 – 1215 
MHz 

50W – 
100W 

5x10-12 W/m2 n/d Składowa pola 
mniejsza od 
granicznej, 
gęstość mocy nie 
podlega 
ustaleniu 

GBAS 108 – 118 
MHz 

80W 215 µV/m – 
0,35V/m 

n/d Składowa pola 
mniejsza od 
granicznej, 
gęstość mocy nie 
podlega 
ustaleniu 

Źródło: opracowanie własne  

 Etap likwidacji  

Nie planuje się likwidacji nowej drogi startowej w przewidywalnym horyzoncie 
czasowym. Należy jednak zakładać, iż w przypadku obu wariantów na etapie 
likwidacji nie wystąpią oddziaływania związane z generowaniem promieniowania 
elektromagnetycznego. 

 Oddziaływanie na dobra materialne 

 Etap realizacji 

Realizacja inwestycji w wariancie centralnym spowoduje konieczność likwidacji 
trzech gospodarstw mieszkalnych (w stanie obecnym łącznie 6 budynków) 
znajdujących się po południowo-zachodniej stronie lotniska. 

Realizacja wariantu północnego nie wymaga likwidacji budynków mieszkalnych. 

 Etap eksploatacji  

Realizacja niniejszej inwestycji może spowodować konieczność zapewnienia 
właściwego klimatu akustycznego w budynkach wymagających ochrony 
akustycznej poprzez zastosowanie przegród budowlanych o odpowiedniej 
izolacyjności akustycznej, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi 
do tej ustawy. Działanie takie znajduje także odzwierciedlenie w „Polityce 
ograniczania oddziaływania akustycznego Lotniska Kraków Balice (EPKK) na 
środowisko”, załączonej do opracowania w Załączniku II. 
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Wobec faktu, iż w ramach ustanowienia OOU nie zostaną wprowadzone – 
w żadnym z wariantów – ograniczenia w sposobie korzystania z terenów zabudowy 
mieszkaniowej, nie przewiduje się wpływu na wartość rynkową tych posiadłości.  

 Etap likwidacji  

Nie planuje się likwidacji nowej drogi startowej w przewidywalnym horyzoncie 
czasowym. Należy jednak zakładać, iż w przypadku obu wariantów na etapie 
likwidacji nie wystąpią oddziaływania na dobra materialne. 

  Oddziaływanie na klimat oraz łagodzenie i 
adaptacja do zmian klimatu  

 Oddziaływanie na klimat 

Wobec charakteru inwestycji oraz ilości emisji związanych z jej realizacją należy 
stwierdzić, iż niezależnie od wariantu przyjętego do realizacji oddziaływanie 
inwestycji na klimat nie będzie miało istotnego znaczenia na żadnym etapie 
inwestycji. Należy zwrócić uwagę, że lotnictwo uczestniczy w niewielkim stopniu 
w globalnym zanieczyszczeniu środowiska, odpowiadając maksymalnie za 2-3% 
zanieczyszczeń. W rejonie portów lotniczych generowana jest również tylko część 
emisji gazów cieplarnianych, ze względu na krótki okres trwania startów i lądowań 
w całej długości rejsów. Stąd też wpływ funkcjonowania drogi startowej na zmiany 
w klimacie uznać można za pomijalny. 

 Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu  

Przez łagodzenie zmian klimatu należy rozumieć taki sposób planowania, 
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, który nie przyczynia się do 
pogłębiania zmian klimatu. Z kolei przez adaptacje do zmian klimatu należy 
rozumieć taki sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji 
przedsięwzięcia, aby było ono optymalnie przystosowane do postępujących zmian 
klimatu, jak również by nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów 
środowiska na zmiany klimatu. 

Konieczność uwzględniania łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian w 
ocenie oddziaływania na środowisko spowodowana jest obserwowanymi w 
ostatnich dziesięcioleciach skutkami zmian klimatu, polegającymi m. in. na 
wzroście temperatury oraz zwiększeniu częstotliwości i skali ekstremalnych 
zjawisk pogodowych. W polskich dokumentach strategicznych dotyczących 
klimatu, jako najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu, wskazano dziedziny i 
obszary, takie jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność 
biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary 
zurbanizowane oraz transport.  

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury, w tym budownictwa 
infrastrukturalnego, do którego zalicza się drogę startową lotniska, uwarunkowane 
jest uwzględnieniem zmian klimatycznych.  
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Zagadnienia łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do jego zmian są szczególnie 
istotne w aspekcie dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych i stanowić 
będą jeden z elementów oceny wniosków. 

W ramach realizowanego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
KLIMADA „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”, przeprowadzono analizę 
wrażliwości na oddziaływanie umownych kategorii klimatu dla 5 gałęzi 
budownictwa, w tym budownictwa sektora transportu. 

W przypadku analizowanej inwestycji, klasyfikowanej jako budownictwo sektora 
transportu –lokalizacja inwestycji oraz sposób zaprojektowania i wykonania robót 
należą do najbardziej istotnych czynników determinujących wielkość wrażliwości 
na czynniki klimatyczne. 

Analizując zagadnienia dotyczące adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia zmian 
klimatycznych stwierdzono, że każdy z wariantów inwestycyjnych realizacji 
przedsięwzięcia charakteryzuje się podobnym oddziaływaniem na klimat. 

Analiza oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu 
(łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu) dotyczy wszystkich etapów 
inwestycyjnych: 

• planowania przedsięwzięcia, 

• przygotowania przedsięwzięcia, 

• eksploatacji przedsięwzięcia, 

• likwidacji przedsięwzięcia. 

Na etapach tych konieczne jest rozpoznanie, oszacowanie i ewentualne 
zminimalizowanie lub skompensowanie wszystkich oddziaływań pośrednich 
i bezpośrednich. 

Badając czy przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian 
klimatu należy uwzględnić m. in. następujące elementy: 

• bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie 
(np. dwutlenek węgla, dwutlenek azotu, metan lub inne gazy cieplarniane objęte 
Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu); 

• bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania 
towarzyszące przedsięwzięciu; 

• bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez transport 
towarzyszący przedsięwzięciu; 

• działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych (np. zalesianie, 
zmiana sposobu użytkowania terenu); 

• ochrona terenów zielonych, podmokłych - pozyskiwanie metanu do produkcji 
biogazu); 
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• pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na 
energię towarzyszącym przedsięwzięciu (np. stosowanie oświetlenia 
energooszczędnego). 

Badając czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu 
należy uwzględnić m. in. elementy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak: 

• powodzie i podtopienia –  poprzez np. lokalizację, konstrukcję, awaryjne 
zasilanie w energię, sieć teleinformatyczną, a także organizację służb 
kryzysowych, zapewnienie dróg ewakuacyjnych; 

• pożary – poprzez np. konstrukcję, zagospodarowanie terenu – przecinki, 
systemy awaryjne, ognioodporne materiały budowlane, służby kryzysowe, 
drogi ewakuacyjne; 

• fale upałów – poprzez np. konstrukcję odporną na wysokie temperatury oraz 
znaczne amplitudy roczne temperatur, materiały pochłaniające lub odbijające 
światło słoneczne; 

• susze – poprzez np. systemy oszczędzania wody – technologiczne i bytowe, 
gromadzenie wód deszczowych i roztopowych, przygotowanie na mniejszą 
dostępność wody, retencję wodną; 

• nawalne deszcze i burze –  poprzez np. odpowiednią konstrukcję, 
odprowadzanie wody, wpływ na retencję powierzchniową, stopień izolacji 
terenu, zagospodarowanie terenu – zalesienie, tereny zielone, ochronę przed 
podtopieniami, ryzyko wycieku zanieczyszczeń; 

• silne wiatry – poprzez np. konstrukcję ograniczającą ryzyko przewrócenia 
obiektów, służby kryzysowe; 

• katastrofalne opady śniegu – poprzez efektywne sposoby usuwania śniegu 
z dróg startowych i kołowania oraz płyt postojowych i dróg wewnętrznych; 

• fale mrozu – poprzez np. konstrukcję, odporną na wysokie temperatury oraz 
znaczne amplitudy roczne temperatur, materiały budowlane odporne na niskie 
temperatury, ochronę przed szkodami wywołanymi zamarzaniem 
i odmarzaniem – również w odniesieniu do infrastruktury towarzyszącej jak np. 
rurociągi. 

Wytyczne zawarte w Poradniku Przygotowania Inwestycji z uwzględnieniem 
zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na 
klęski żywiołowe określają, iż duże przedsięwzięcia infrastrukturalne mogą być 
szczególnie wrażliwe na czynniki wynikające ze zmian klimatu. Dlatego też 
projektowana droga startowa stanowi przedsięwzięcie szczególnie narażone na 
wpływ ekstremalnych czynników atmosferycznych ze względu na czas eksploatacji 
wynoszący powyżej 20 lat, kiedy to prawdopodobieństwo wystąpienia 
i konsekwencje zmian klimatycznych będą najbardziej odczuwalne. 

Analiza przewidywanych zmian klimatu w aspekcie funkcjonowania transportu 
lotniczego wskazuje na to, że: 

• nastąpi ocieplenie, wyrażone wzrostem średniej temperatury dobowej oraz 
zmniejszeniem liczby dni chłodnych, 
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• zmniejszy się okres zalegania pokrywy śnieżnej na gruncie, 

• zwiększą się opady, wyrażone zarówno wzrostem maksymalnego opadu 
dobowego oraz liczbą dni z opadami ekstremalnymi, 

• wskazane w opracowaniu parametry klimatu będą się charakteryzowały dużą 
zmiennością w odniesieniu do wartości ekstremalnych. 

Analiza głównych zagrożeń i korzyści wynikających ze zmian klimatu pokazuje, 
że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny i negatywny 
wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Pozytywnym skutkiem wzrostu średniej 
temperatury powietrza będzie wydłużenie okresu wegetacyjnego, skrócenie okresu 
grzewczego oraz wydłużeniu sezonu turystycznego, co będzie miało również 
wpływ na prognozowane ilości pasażerów. Przewidywane negatywne 
konsekwencje zmian klimatu mają jednak charakter dominujący. Dla planowanej 
inwestycji duże znaczenie ma fakt, iż charakter przewidywanych opadów stanie się 
bardziej losowy i nierównomierny, wystąpią dłuższe okresy bezopadowe 
przerywane gwałtownymi i nawalnymi deszczami. Coraz częściej będzie można 
zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im incydentalnie trąby 
powietrzne i wyładowania atmosferyczne. 

O ile urządzenia transportowe (w zakresie: rozwiązań materiałowo-
konstrukcyjnych, warunków użytkowania, stosowanego paliwa i materiałów 
eksploatacyjnych) oraz komfort socjalny (w zakresie warunków realizacji usługi, 
niezawodności, terminowości, bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerów, obsługi i 
cargo) można na bieżąco dostosować do zmieniających się warunków, o tyle w 
odniesieniu do infrastruktury transportowej, która jest budowana na długi okres 
funkcjonowania, zdefiniowanie wrażliwości na zmiany oraz działania adaptacyjne 
należy sukcesywnie wprowadzać z dużym wyprzedzeniem. 

W kontekście transportu lotniczego duże znaczenie będą miały zmiany chwilowych 
warunków pogodowych, a według prognoz takie sytuacje będą miały miejsce 
znacznie częściej niż dotychczas. 

Podstawowym zagrożeniem są silne wiatry oraz oblodzenia. Dodatkowo nasilał się 
będzie problem występowania mgieł, które okresowo mogą całkowicie wstrzymać 
możliwość transportu drogą powietrzną, szczególnie w przypadku regionalnych 
i gorzej wyposażonych portów lotniczych. Na podstawie analizy zagrożeń 
klimatycznych sporządzono zestawienie obrazujące jak dany czynnik klimatyczny 
wpływa na funkcjonowanie przedsięwzięcia. 

Analiza wpływu zmian klimatu przeprowadzona została w ramach projektu 
KLIMADA na podstawie kilku podstawowych elementów klimatycznych, które 
zagregowano w Umowne Kategorie Klimatu (UKK) opisujące te zjawiska 
klimatyczne wskazane w tabeli poniżej, które mają znaczenie dla badanych 
sektorów. 
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Tabela 53 Umowne Kategorie Klimatu o istotnym wpływie na sekto transportu, w tym 
transportu lotniczego 

Lp. UKK Opis czynników składających się na daną kategorię 

1. mróz Bardzo niska temperatura, przemarzanie gruntu, gołoledź 

2. śnieg Intensywne opady przy niskiej temperaturze powietrza, 
zamieć śnieżna, pokrywa śnieżna, gradobicie 

3. deszcz Intensywne opady deszczu w dodatniej temperaturze 
powietrza, występowanie podtopień 

4. wiatr Bardzo silny wiatr i wyładowania atmosferyczne (huragan, 
trąba powietrzna), różnice ciśnienia atmosferycznego, 
turbulencja 

5. upał Bardzo wysoka temperatura, usłonecznienie 

6. mgła Zjawiska ograniczające widzialność, mgła, niska podstawa 
chmur, pył wulkaniczny 

Źródło: KLIMADA 

Dla oceny znaczenia poszczególnych kategorii zaproponowano skalę wrażliwości 
sektorów na oddziaływania klimatu: 

Tabela 54 Skala wrażliwości sektorów na oddziaływania klimatu   

Stopień  Warunki Charakterystyka oddziaływania 

0 neutralne Warunki korzystne lub obojętne 

1 utrudniające Warunki utrudniające funkcjonowanie, występują odczuwalne 
utrudnienia w funkcjonowaniu sektora 

2 ograniczające Intensywne opady deszczu w dodatniej temperaturze powietrza, 
występowanie podtopień 

3 uniemożliwiające Warunki uniemożliwiające funkcjonowanie elementu sektora 

Źródło: KLIMADA 

Zakres oddziaływania Umownych Kategorii Klimatu na sektor transportu 
lotniczego przedstawiony został w poniższej macierzy. 

Tabela 55 Macierz oddziaływania UKK na sektor transportu lotniczego  

Lp. UKK Infrastruktura Środek transportu Komfort socjalny 

1. Mróz 2 2 1 

2. Śnieg 3 1 1 

3. Deszcz 1 1 1 

4. Wiatr 2 2 2 

5. Upał 1 1 1 

6. Mgła 0 2 1 

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że: 

• w zakresie infrastruktury transport lotniczego kategoriami klimatu mającymi 
największy wpływ na funkcjonowanie portu lotniczego są: 
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• śnieg, 

• wiatr, 

• mróz, 

• w zakresie eksploatacji statków powietrznych kategoriami klimatu mającymi 
najistotniejszy wpływ na ten środek transportu są: 

• mróz, 

• wiatr, 

• mgła. 

Wpływ powyższych kategorii klimatu na zagadnienia związane z transportem 
lotniczym, zarówno w zakresie infrastruktury (w tym projektowanej nowej drogi 
startowej), jak i statków powietrznych użytkowanych na obszarze tej infrastruktury, 
nie będzie zróżnicowany dla żadnego z analizowanych wariantów inwestycyjnych. 

Za istotny czynnik należałoby uznać również opady deszczu o charakterze 
nawalnym – krótkotrwałych opadów o dużym natężeniu, powodujących 
występowanie podtopień lub nawet tzw. powodzi błyskawicznych. Analiza danych 
planistycznych gminy Zabierzów wskazuje, że w przypadku realizacji inwestycji 
w wariancie centralnym, południowo-zachodni kraniec drogi startowej 
zlokalizowany będzie na terenach zagrożonych podtopieniami, co wymagać będzie 
zastosowania szczególnych środków ochrony tej drogi startowej. Lokalizacja nowej 
drogi startowej w wariancie północnym będzie korzystniejsza z punktu widzenia 
wpływu intensywnych opadów na użytkowanie przedsięwzięcia – obszar 
planowanej inwestycji w tym wariancie znajduje się w znacznej odległości od 
terenów zagrożonych podtopieniami. 

Rysunek 47 Obszar zagrożenia podtopieniami dla okolic lotniska Kraków-Balice 
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Źródło: planowanie.zabierzow.org.pl 

Ponadto analizując czynniki klimatyczne w zakresie funkcjonowania infrastruktury 
lotniskowej przeprowadzono analizę mającą na celu opracowanie uproszczonej 
oceny wrażliwości. Do podjęcia efektywnych działań adaptacyjnych 
i zapobiegawczych niezbędna jest prawidłowa ocena wrażliwości infrastruktury 
transportowej na czynniki klimatyczne będąca efektem analizy danych 
klimatycznych i pogodowych oraz ich wpływu na stan infrastruktury.  

Poniżej przedstawiono macierz wrażliwości na wtórne oddziaływania oraz 
zagrożenia związane z klimatem.
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Tabela 56 Macierz wrażliwości sektora transportowego na wtórne oddziaływania oraz zagrożenia związane z klimatem  
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Połączenia transportowe 
                                

Źródło: opracowanie własne na podstawie Poradnika Przygotowania Inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu 

 

Legenda: 

 wrażliwość znaczna 
  
 wrażliwość umiarkowana 
  
 wrażliwość nieznaczna 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

J:\238000\238396-00 KRAKOW AIRPORT NEW RUNWAY FS\4 INTERNAL\4-04 REPORTS&SPECS\4-04-10 ENVIRONMENTAL\RAPORT\180207_RAPORT DRAFT 

MASTER_FINAL.DOCX 

Strona 222 

 

Jak wynika z powyższej tabeli infrastruktura lotniskowa wykazuje wrażliwość na 
czynniki klimatyczne, dlatego też w zakresie uwzględnienia zmian klimatu zostaną 
podjęte następujące działania inwestycyjne: 

• do budowy oraz likwidacji inwestycji wykorzystane zostaną nowoczesne 
rozwiązania i materiały budowlane odporne na działanie typowych czynników 
atmosferycznych,  

• odwodnienie drogi startowej uwzględni możliwość wystąpienia deszczu 
nawalnego, w celu sprawnego odprowadzania wód opadowych, 

• wykonane zostaną zbiorniki retencjonujące wody opadowe przed ich 
odprowadzeniem do odbiorników. 

Ponadto, w celu zwiększenia odporności planowanej inwestycji, na etapie 
eksploatacji powinien zostać przeprowadzony szereg działań technicznych, 
organizacyjnych, zapobiegawczych, obejmujących między innymi:  

• używanie specjalistycznego sprzętu, sprawnego technicznie, do usuwania 
oblodzenia oraz śniegu zarówno z powierzchni drogi startowej jak również 
z powierzchni statków powietrznych, 

• prowadzenie częstszych jazd patrolowych dla celów monitorowania 
i utrzymania przejezdności oraz odpowiedniej szorstkości drogi startowej, 

• bieżące usuwanie nieregularnych spękań oraz jakichkolwiek deformacji 
nawierzchni drogi startowej, 

• racjonalne zapewnienie zatrudnienia w celu sprawniejszego usuwania skutków 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 Oddziaływanie na przyrodę ożywioną 

 Przewidywanie oddziaływania na elementy przyrody 
ożywionej 

Analiza oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty 
środowiska, przeprowadzona w niniejszym opracowaniu wykazała, iż z uwagi na 
charakter przedsięwzięcia, jego skalę oraz zakres prac, oddziaływania związane 
z jego realizacją i funkcjonowaniem występować będą zarówno na etapie budowy, 
eksploatacji, jak i likwidacji przedsięwzięcia. 

Ocena charakteru inwestycji i związanych z nią typów oddziaływań na środowisko 
pozwoliła na określenie zasięgu poszczególnych obszarów o odmiennym typie 
oddziaływania przedsięwzięcia (bezpośredniego i pośredniego) na poszczególne 
elementy przyrodnicze (siedliska, gatunki, struktury ekologiczne). W tym celu 
przeanalizowano także miejsca występowania oraz zachowania zwierząt 
z poszczególnych grup systematycznych stwierdzonych w obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia. Rozpoznano również dotychczasowy sposób zagospodarowania 
terenu i uwarunkowania prawne w związku z obecnością form ochrony przyrody 
wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
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Poniżej zidentyfikowano i opisano różne kategorie oddziaływań, mogące wystąpić 
podczas poszczególnych etapów związanych z powstaniem, funkcjonowaniem 
i likwidacją przedsięwzięcia (brano pod uwagę oddziaływania na poszczególne 
grupy organizmów i ich siedliska). Szczegółowy opis oddziaływań znajduje się 
w Tabela 57. 

Tabela 57 Rodzaje i natężenie przewidywanych oddziaływań na poszczególne elementy 
przyrodnicze 

Kategorie 
oddziaływania 

Elementy przyrodnicze 
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Etap realizacji 

wyburzanie 
obiektów 

     + + ++ + ++ +++ 

hałas i wibracje  
(praca maszyn) 

     ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (praca 
maszyn) 

     ++ + + + ++ ++ 

wycinka drzew i 
krzewów, 
usunięcie darni 

+++ +++ +++ +++ +++ + +++ +++ +++ +++ +++ 

wykonanie 
wykopów 

+ + + + + ++ ++ ++ ++ ++ + 

montaż 
infrastruktury 

     + + + ++ ++ ++ 

transport      + ++ ++ + ++ ++ 

organizacja 
i eksploatacja 
terenu budowy i 
zaplecza 
(oświetlenie, 
wytwarzanie 
odpadów) 

     + + + ++ ++ ++ 

zmiany 
stosunków 
wodnych 

++ + ++ ++ + +++ +++ ++ +++ +++ + 

Etap eksploatacji 

obecność barier 
(np. ogrodzenie 
terenu lotniska) 

      + +  +++  

hałas (ruch 
lotniczy) 

        ++ ++ +++ 
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Kategorie 
oddziaływania 

Elementy przyrodnicze 
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kolizje z 
samolotami 

        +++  +++ 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (np. w 
przypadku 
katastrofy 
lotniczej, 
uszkodzenia 
silnika itp.) 

++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ + ++ + 

przyspieszenie 
synantropizacji 

++ + + ++ + + ++ +  ++ + 

utrzymywanie 
niskiej 
bioróżnorodności 
powstałych 
siedlisk 

++ + + ++ +  ++ ++  ++ ++ 

Etap likwidacji 

wyburzanie 
obiektów 

     + + ++ + ++ +++ 

hałas i wibracje  
(praca maszyn) 

     + ++ ++ +++ +++ ++ 

organizacja 
i eksploatacja 
terenu 
budowlano-
likwidacyjnego i 
zaplecza 
(oświetlenie, 
wytwarzanie 
odpadów) 

     + + + ++ ++ ++ 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (praca 
maszyn) 

     ++ + + + ++ ++ 

spontaniczne 
odtwarzanie się 
siedlisk 
właściwych dla 
okresu sprzed 
realizacji 
inwestycji 

++ + + ++ + +++ ++ ++ +++ +++ +++ 

wykonanie 
wykopów 

+ + + + + + ++ ++ ++ ++ + 
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Kategorie 
oddziaływania 

Elementy przyrodnicze 
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transport      + ++ ++ + ++ ++ 

zmiany 
stosunków 
wodnych 

++ + + ++ + +++ +++ ++ +++ +++ ++ 

Natężenie czynników oddziałujących: 
+ - słabe 
++ - umiarkowane 
+++ - silne 
Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

 Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze, szatę roślinna 
i biota grzybów  

 Wstęp  

Obszar potencjalnego oddziaływania inwestycji podzielono na dwie strefy:  

• obszar bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia (OBOP) - obszar 
zagrożony mechanicznym zniszczeniem (obszar, na którym dokonywane będą 
niwelacje terenu, lokowane place budowy, infrastruktura techniczna i drogowa, 
nastąpi mechaniczne zniszczenie roślinności); 

• obszar pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia (OPOP) - obszar do 500 m 
wokół OBOP, na którym możliwe są pośrednie skutki oddziaływania inwestycji 
(zmiany poziomu wód gruntowych, zwiększona antropopresja, nasilenie 
procesu synantropizacji). 

Poniżej opisano różne typy oddziaływań w stosunku do szaty roślinnej, siedlisk 
przyrodniczych i mykobioty, jakie mogą wystąpić podczas poszczególnych etapów 
związanych z budową, funkcjonowaniem i likwidacją przedsięwzięcia:
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Tabela 58 Przewidywane rodzaje typowych dla budowy drogi stratowej oddziaływań na siedliska przyrodnicze, rośliny naczyniowe, mszaki i mykobiotę 

Siedliska przyrodnicze, rośliny naczyniowe, mszaki i mykobiota 

ETAP 
KATEGORIE 
ODDZIAŁYWAŃ 

SKUTKI 

CZAS 
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SKUTKÓW 
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wycinka drzew 
i usunięcie darni 

usunięcie roślinności drzewiastej 
i krzewiastej oraz warstwy 
zielnej; w wyniku prac ziemnych 
nastąpi zniszczenie powierzchni 
gleby, szaty roślinnej oraz 
siedlisk występowania gatunków 
roślin, grzybów i zwierząt 

X    X  X     X    X 

wykonanie 
wykopów 

mechaniczne,  fragmentaryczne 
zniszczenie istniejącej szaty 
roślinnej 

X   X   X   X X     X 

zmiany stosunków 
wodnych 

potencjalne zmiany składu 
gatunkowego i pogorszenie 
stanu ochrony zbiorowisk 
roślinnych wrażliwych na 
zmiany warunków wodnych 

 X X  X  X     X    X 
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Siedliska przyrodnicze, rośliny naczyniowe, mszaki i mykobiota 

ETAP 
KATEGORIE 
ODDZIAŁYWAŃ 

SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (np. w 
przypadku katastrofy 
lotniczej, 
uszkodzenia silnika 
itp.) 

niekorzystne zmiany stanu 
siedliska prowadzące do ich 
zaniku lub pogorszenia jakości  

X   X        X    X 

przyspieszenie 
synantropizacji 

zwiększenie udziału roślin 
synantropijnych, w tym 
gatunków obcego pochodzenia. 
Niekorzystne zmiany składu 
gatunkowego siedlisk 
przyrodniczych. 

  X  X  X     X    X 
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Siedliska przyrodnicze, rośliny naczyniowe, mszaki i mykobiota 

ETAP 
KATEGORIE 
ODDZIAŁYWAŃ 

SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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utrzymywanie 
niskiej 
bioróżnorodności 
powstałych siedlisk 

pogorszenia jakości 
i różnorodności gatunkowej 
siedlisk i ich waloru 
przyrodniczego; na terenie 
OBOP nastąpi przeobrażenie 
istniejących fitocenoz 
naturalnych i półnaturalnych w 
zbiorowiska o charakterze 
antropogenicznym, ze znacznym 
udziałem gatunków 
synantropijnych 

cykliczne zabiegi związane z 
konserwacją roślinności w 
obrębie lotniska powodować 
będą utrzymanie mało 
różnicowanej roślinności 
łąkowej ze znacznym udziałem 
światłolubnych gatunków 
ruderalnych 

  X X  X     X     X 
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Siedliska przyrodnicze, rośliny naczyniowe, mszaki i mykobiota 

ETAP 
KATEGORIE 
ODDZIAŁYWAŃ 

SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 

kr
ót

ko
te

rm
in

ow
e 

śr
ed

ni
ot

er
m

in
ow

e 

dł
ug

ot
er

m
in

ow
e 

ch
w

ilo
w

e 

st
ał

e 

po
śr

ed
ni

e 

be
zp

oś
re

dn
ie

 

sk
u

m
ul

ow
an

e 

w
tó

rn
e 

sy
ne

rg
ic

zn
e 

od
w

ra
ca

ln
e 

ni
eo

dw
ra

ca
ln

e 

tr
an

sg
ra

ni
cz

ne
 

po
zy

ty
w

ne
 

ne
ut

ra
ln

e 

ne
ga

ty
w

ne
 

L
IK

W
ID

A
C

JI
 

spontaniczne 
odtwarzanie się 
siedlisk właściwych 
dla okresu sprzed 
realizacji inwestycji 

wzrost różnorodności 
i naturalności szaty roślinnej; 
spontaniczne odtwarzanie się 
siedlisk i szaty roślinnej 
zgodnych z aktualnych 
siedliskiem, właściwych dla 
warunków sprzed etapu 
realizacji przedsięwzięcia, 
modyfikowane 
przekształceniami siedliska w 
wyniku budowy przedsięwzięcia  

  X  X  X     X  X   

wykonanie 
wykopów 

mechaniczne, fragmentaryczne 
zniszczenie istniejącej szaty 
roślinnej 

X   X   X   X X     X 

zmiany stosunków 
wodnych 

niekorzystne zmiany składu 
gatunkowego fitocenoz i stanu 
zachowania siedlisk 
przyrodniczych  

  X  X  X     X    X 

X - wystąpienie oddziaływania 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 
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 Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze 

Etap budowy 

W czasie inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono obecność 5 płatów siedlisk 
przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Są to:  

• 3 płaty siedliska 91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 
(Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy 
źródliskowe), o łącznej powierzchni 3,044 ha  

• 2 płaty siedliska 6510 - ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże 
(Arrhenatherion) o łącznej powierzchni 1,263 ha. 

Ponadto zdelimitowano 2 płaty eutroficznych łąk wilgotnych ze związku Calthion 
(65XX) - zespół Cirsietum rivularis, o łącznej powierzchni 7,86 ha. Siedlisko to nie 
jest wymienione w Załaczniku I Dyrektywy Siedliskowej, jednak ze względu na 
zagrożenie i bogactwo florystyczne zasługuje na ochronę, czego świadectwem jest 
uwzględnienie go w przewodniku metodycznym (Mróz W. [red.] 2015. Monitoring 

siedlisk przyrodniczych Część IV]). 

Żaden spośród zidentyfikowanych i opisanych w poniższej Tabela 59płatów 
siedlisk przyrodniczych nie znajduje się w obrębie strefy bezpośredniego 
oddziaływania inwestycji w przypadku wyboru zarówno wariantu centralnego jak 
i północnego.  

Koniecznym warunkiem zachowania w niepogorszonym stanie wszystkich 
zinwentaryzowanych płatów siedlisk przyrodniczych jest wprowadzenie zakazu 
lokowania na ich terenie placów budowy, składowania materiałów budowlanych 
i odpadów, prowadzenia poprzez siedlisko dróg dojazdowych do budowy, 
wydeptywania terenu. Jest to najbardziej istotne w przypadku wyboru wariantu 
centralnego, w odniesieniu do płatów ID7 oraz ID6 siedliska 6510 - ekstensywnie 
użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion), które są położone 250-350 m na 
południe od strefy prac budowlanych. Płaty siedlisk 6510 z powodu 
umiarkowanych wymagań wilgotnościowych są stosunkowo odporne na zmiany 
stosunków wodnych. 

Pozostałe płaty siedlisk przyrodniczych z Załącznika I DS, jak również płaty 
siedliska 65XX - eutroficzne łąki wilgotne ze związku Calthion, znajdują się w 
znacznej odległości od obszaru przedsięwzięcia i nie grozi im zniszczenie ani 
pogorszenie jakości w związku z planowanymi pracami budowlanymi. Płaty ID1, 
ID2, ID 5, położone na N i NE od lotniska, znajdują się po przeciwnej stronie 
autostrady A2, stanowiącej istotną barierę architektoniczną i funkcjonalną, 
odgradzającą ich obszar od terenu przyszłej inwestycji. Płaty siedlisk stosunkowo 
wrażliwych na zmiany stosunków wodnych na południe od obszaru planowanego 
przedsięwzięcia - ID4 (eutroficzna łąka wilgotna ze związku Calthion - 65XX) oraz 
ID3 (łęg olszowo-jesionowy - 91E0) znajdują się w znacznej odległości od obszaru 
planowanych prac budowlanych (odpowiednio - 450 i 590 m w przypadku wariantu 
centralnego) co niweluje możliwość wystąpienia negatywnych zmian związanych 
z ewentualnymi zmianami wilgotności siedlisk.
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Tabela 59 Ocena oddziaływania na cenne siedliska przyrodnicze, w tym z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 

Siedlisko ID 
Stan 
ochrony 

Całkowita 
pow. 
płatu [ha] 

Odl. od OBOP 
[m] 

Pow. w OBOP 
[ha] 

Wpływ 
inwestycji 

Ocena wpływu 
inwestycji 
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Siedliska z Złącznika I Dyrektywy Siedliskowej 

91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

1 U2 0,478 630 630 - - brak  
brak 
negatywnego 
wpływu 

91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

2 U2 1,342 420 420 - - brak 
brak 
negatywnego 
wpływu 

91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

3 U1 1,224 830 590 - - brak 
brak 
negatywnego 
wpływu 

6510 ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion) 7 U1 1,088 660 250 - - brak 
brak 
negatywnego 
wpływu 

6510 ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion) 6 U2 0,175 770 350 - - brak 
brak 
negatywnego 
wpływu 

Razem 4,307  0 0  

Siedliska wymienione w Monitoringu siedlisk przyrodniczych. Cz. IV (Mróz 2015) 

65XX eutroficzne łąki wilgotne ze związku Calthion 4 U1 2,051 930 450 - - brak 
brak 
negatywnego 
wpływu 
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Siedlisko ID 
Stan 
ochrony 

Całkowita 
pow. 
płatu [ha] 

Odl. od OBOP 
[m] 

Pow. w OBOP 
[ha] 

Wpływ 
inwestycji 

Ocena wpływu 
inwestycji 
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65XX eutroficzne łąki wilgotne ze związku Calthion 5 U1 5,809 470 470 - - brak 
brak 
negatywnego 
wpływu 

Razem 7,860  0 0  

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA
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Wariant północny jest nieco korzystniejszy środowiskowo. W żadnym z wariantów 
nie przewiduje się istotnie negatywnego wpływu na zinwentaryzowane siedliska 
przyrodnicze 91E0, 6510 i 65XX. Różnica między wariantami polega na tym, że 
w przebiegu wariantu północnego, poza aktualnymi granicami lotniska, znajdują 
się głównie obszary zainwestowane, grunty orne, odłogi i ugory oraz tereny 
zabudowy jednorodzinnej z ogrodami przydomowymi, o niskim walorze 
przyrodniczym. Przy wyborze tego wariantu dochodzi do utraty zaledwie 1,58 ha 
terenów o dość wysokim walorze (3-4 w 5-stopniowej skali), podczas gdy w strefie 
bezpośredniego oddziaływania wariantu centralnego zlokalizowanych jest 20,19 ha 
siedlisk tego typu (drzewostany na siedliskach łęgów i grądów, zbiorowiska 
zaroślowe i szuwarowe). Ponadto przy wyborze wariantu północnego prace 
budowlane skutkujące zniszczeniem lub antropogenicznym przekształceniem szaty 
roślinnej będą prowadzone na obszarze 317,71 ha, zaś w przypadku wyboru 
wariantu centralnego - na znacznie większym terenie, o powierzchni 375,65 ha. 

W poniższej tabeli przedstawiono powierzchnie siedlisk znajdujące się w granicach 
bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia w podziale na typy roślinności 
i użytkowania terenu, w tym tereny leśne. Założono, że wszystkie te powierzchnie 
zostaną przekształcone, a roślinność usunięta. 

Tabela 60 Typy roślinności (zagospodarowania terenu) w strefie bezpośredniego 
oddziaływania wariantu centralnego i północnego 

Typ roślinności / użytkowania terenu Powierzchnia [ha] Walor szaty 
roślinnej 

Wariant 
centralny 

Wariant 
północny 

System komunikacji lądowej (drogi, koleje, 
nawierzchnia lotniska) 

59,11 52,80 1 

Drzewostany na siedliskach łęgów 7,20 0 4 

Drzewostany na siedliskach grądów 2,26 0 3 

Zbiorowiska szuwarów właściwych 
(Phragmition) 

8,94 0 3 

Łąki wilgotne i zmiennowilgotne z dominacją 
trzciny Phragmites australis 

1,20 0 2 

Agrocenozy łąkowe 216,46 198,71 2 

Zarośla 1,79 1,58 3 

Zbiorowiska ugorów i odłogów 24,54 17,58 1 

Zbiorowiska miejsc wydeptywanych 
Plantaginetalia majoris 

1,34 1,06 1 

Zbiorowiska pól uprawnych 8,51 6,14 1 

Zieleńce, skwery i zieleń przyuliczna, ogródki 
jordanowskie 

0,00 0 2 

Ogródki działkowe i sady 1,27 0 2 

Tereny zainwestowane 42,63 39,84 1 

Ogródki przydomowe 0,40 0 1 
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Razem 375,65   317,71  

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

W przypadku wariantu północnego ewentualnie może dojść do usunięcia 
pojedynczych drzew (z zadrzewień topolowych i olchowych) pod oświetlenie 
nawigacyjne i urządzenia meteorologiczne 

Graficzne przedstawienie typów roślinności i użytkowania terenu przedstawionych 
w powyższej tabeli znajduje się na rysunku: „Mapa roślinności rzeczywistej” 
będącej załącznikiem do „Inwentaryzacji przyrodniczej” (Załącznik nr I). 

Etap eksploatacji 

Wszystkie płaty cennych siedlisk przyrodniczych położone są poza obszarem 
bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji. Nie przewiduje się negatywnego 
wpływu na żaden z nich również na etapie eksploatacji inwestycji. Ze względu na 
znaczne oddalenie płatów cennych siedlisk od obszaru prac budowlanych mało 
prawdopodobne jest nasilenie procesu synantropizacji w związku z sąsiedztwem 
lotniska i zwiększoną obecnością ludzi. 

Cykliczne zabiegi związane z konserwacją roślinności w obrębie lotniska 
powodować będą utrzymywanie się w obrębie przyszłego lotniska mało 
różnicowanej roślinności łąkowej ze znacznym udziałem światłolubnych gatunków 
synantropijnych.  

Nie przewiduje się istotnie negatywnego wpływu inwestycji na siedliska 
przyrodnicze na etapie eksploatacji. 

Etap likwidacji 

Na etapie tym dojdzie do spontanicznego odtworzenia siedlisk i szaty roślinnej 
właściwej dla warunków sprzed etapu realizacji przedsięwzięcia, 
zmodyfikowanego przekształceniami siedliska w wyniku budowy przedsięwzięcia.  

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze na etapie 
likwidacji przedsięwzięcia. 

 Oddziaływanie na rośliny naczyniowe 

Etap budowy 

W granicach lotniska Balice, na regularnie koszonych obszarach trawiastych, 
odnotowano 2 gatunki roślin chronionych lub zagrożonych: centuria pospolita 

(Centaurium erythraea) i dziewanna rdzawa (Verbascum blattaria). Ich 
występowaniu sprzyjają zabiegi związane z regularnym koszeniem obszarów 
trawiastych w obrębie lotniska. 

Lokalizacja stanowisk została przedstawiona na mapie „Wyniki inwentaryzacji 
szaty roślinnej i fauny (poza ptakami)” będącej załącznikiem do „Inwentaryzacji 
przyrodniczej” (Załącznik nr I). 
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Tabela 61 Ocena wpływu na stanowiska chronionych i zagrożonych roślin naczyniowych 
na etapie budowy 

Nazwa 
polska 

Nazwa 
łacińska 

Łączna 
liczba 
stanowisk 

Ł
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centuria 
pospolita 
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(ok. 80 
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zniszczenie 
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(ok. 50 
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negatywnego 
wpływu 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

Centuria pospolita Centaurium erythraea jest gatunkiem objętym w Polsce ochrona 
częściową, stosunkowo pospolitym w kraju na terenie regularnie koszonych łąk 
świeżych. O znacznych zasobach gatunku w Polsce świadczy obecność centurii 
pospolitej aż w 1442 kwadratach ATPOL, szczególnie często - w południowej 
i południowo-wschodniej części Polski (Zając, Zając 2001). Zarzycki (2002) pod 
względem liczebności w Polsce charakteryzuje centurię następująco: liczebność 
stanowisk: 4 (skala 5 stopniowa) - duża liczba stanowisk w wielu regionach kraju. 
Zniszczenie dwóch populacji o łącznej liczebności kilkudziesięciu okazów nie 
będzie więc miało istotnego wpływu na stan populacji gatunku w regionie i w skali 
kraju. Należy przypuszczać, że w przypadku utrzymania regularnego wykaszania 
obszarów trawiastych, co jest koniecznym warunkiem utrzymania lotniska we 
właściwym stanie technicznym, samoistnie odtworzą się nowe stanowiska gatunku 
z banku nasion zawartych w glebie.  

Dziewanna rdzawa Verbascum blattaria nie jest objęta ochroną prawną w Polsce. 
Jest wymieniona na Polskiej czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych 
w kategorii DD - rośliny o nieokreślonym stopniu zagrożenia. Do grupy tej 
zaliczamy gatunki, których stopień zagrożenia nie może być określony z powodu 
braku wystarczających informacji na temat tendencji dynamicznych gatunku. 
Kategoria DD nie przesądza więc czy gatunek rzeczywiście jest zagrożony. Takson 
nie był ujęty na poprzedniej czerwonej liście (Mirek i in. 2006). Zarzycki (2002) 
pod względem liczebności w Polsce charakteryzuje dziewannę rdzawą następująco: 
liczebność stanowisk: 2 - mała liczba stanowisk (do stu). Jednocześnie (Zając, 
Zając 2001) podaje, że dziewanna rdzawa występuje w obrębie 138 kwadratów 
ATPOL, najczęściej - w południowej i południowo-wschodniej części Polski, 
również w okolicach Krakowa. Brak jest późniejszych badań świadczących 
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o zmniejszaniu się liczby stanowiska gatunku. Verbascum blattaria to gatunek 
związany z otwartymi, ciepłolubnymi siedliskami antropogenicznymi 
(ruderalnymi) z rzędu Onopordetalia acanthii. Należy więc przypuszczać, że 
podobnie jak w przypadku centurii pospolitej, po rozpoczęciu regularnego 
wykaszania obszarów łąkowych, co jest koniecznym warunkiem utrzymania 
lotniska we właściwym stanie technicznym, samoistnie odtworzą się nowe 
stanowiska gatunku z glebowego banku nasion. Zniszczenie kilkudziesięciu 
okazów, w centrum rozmieszczenia gatunku, będzie więc miało charakter 
przejściowy i nie wpłynie w sposób istotny na stan populacji gatunku w regionie 
i w skali kraju. 

W przypadku wyboru każdego z wariantów dojdzie do zniszczenia wszystkich 
zinwentaryzowanych stanowisk centurii pospolitej i dziewanny rdzawej. Są to 
gatunki związane z miejscami dość suchymi, silnie nasłonecznionymi. Gatunki te 
znalazły odpowiednie warunki siedliskowe na nasłonecznionych, regularnie 
wykaszanych, trawiastych obszarach lotniska. Bardzo prawdopodobne jest 
samoistne odtworzenie się stanowisk obu gatunków z glebowego banku nasion, 
w przypadku kontynuowania wykaszania terenów zielonych na obszarze 
przyszłego lotniska. Oba gatunki to taksony stosunkowo pospolite w Polsce 
i w regionie. Kategoria zagrożenia DD w przypadku dziewanny rdzawej nie 
przesądza, czy gatunek rzeczywiście jest zagrożony i zmniejsza swoją liczebność. 
W związku z powyższym nie przewiduje się konieczności minimalizacji w postaci 
przenoszenia stanowisk gatunków.  

Nie przewiduje się istotnie negatywnego wpływu na florę naczyniową na etapie 
budowy w żadnym z wariantów. 

Etap eksploatacji 

Niekorzystne oddziaływanie w postaci zniszczenia stanowisk centurii pospolitej 
i dziewanny rdzawej nastąpi wcześniej - na etapie budowy. Na etapie eksploatacji 
fragmenty o charakterze łąkowym w obrębie lotniska będą regularnie wykaszane, 
jak to się dzieje w chwili obecnej, co będzie sprzyjać samoistnemu odtwarzaniu się 
stanowisk obu gatunków z banku nasion w glebie. W obrębie lotniska utrzymywana 
będzie mało różnicowana roślinność łąkowa ze znacznym udziałem światłolubnych 
gatunków synantropijnych Prawdopodobne jest nasilenie procesu synantropizacji 
w związku z sąsiedztwem lotniska i zwiększoną obecnością ludzi.  

Nie przewiduje się istotnie negatywnego wpływu na florę naczyniową na etapie 
eksploatacji. 

Należy zwrócić uwagę, iż po zrealizowaniu nowej drogi startowej oraz na etapie jej 
eksploatacji może zaistnieć konieczność prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 
polegających na przycięciu koron lub nawet usunięcia całych, znajdujących się 
w rejonach podejść do lądowania pojedynczych drzew lub zadrzewień, (w tym 
zlokalizowanych na terenach leśnych), mogących stanowić przeszkody lotnicze 
w myśl przepisów art. 87 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. 
2017 poz. 959 z późn. zm.).  
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Etap likwidacji 

Na tym etapie dojdzie do spontanicznego odtwarzania się szaty roślinnej zgodnej 
z siedliskiem ze znacznym udziałem roślin synantropijnych. Nie przewiduje się 
negatywnego wpływu na florę naczyniową na etapie likwidacji przedsięwzięcia. 

 Oddziaływanie na mszaki 

Etap budowy 

Na inwentaryzowanym obszarze nie stwierdzono obecności fitocenoz borowych, 
torfowiskowych, kserotermicznych czy ciepłolubnych zbiorowisk psammofilnych, 
stanowiących potencjalne siedlisko licznych chronionych i zagrożonych gatunków 
mszaków. Niewielkie płaty lasów i zadrzewień w granicach obszaru  inwentaryzacji 
to w większości zbiorowiska zastępcze na siedliskach grądowych i łęgowych, 
z ubogą gatunkowo warstwą mszystą.  

Na inwentaryzowanym obszarze nie stwierdzono chronionych ani zagrożonych 
gatunków mszaków. Nie przewiduje się istotnie negatywnego wpływu na brioflorę 
na etapie budowy w żadnym z wariantów. 

Etap eksploatacji 

W obrębie i otoczeniu lotniska nie stwierdzono chronionych i zagrożonych 
gatunków mszaków. Nie przewiduje się negatywnego wpływu na brioflorę na 
etapie eksploatacji. 

Etap likwidacji 

Na tym etapie dojdzie do spontanicznego wnikania gatunków do odtwarzających 
się zbiorowisk. Nie przewiduje się negatywnego wpływu na brioflorę na etapie 
likwidacji przedsięwzięcia. 

 Oddziaływanie na mykobiota 

Etap budowy 

Badany teren w związku z małą lesistością i silnym przekształceniem zbiorowisk 
leśnych (w większości siedliska zastępcze grądów i łęgów) jest ubogi w gatunki 
grzybów wielkoowocnikowych. Silne zanieczyszczenie powietrza, związane 
z sąsiedztwem aglomeracji miejskiej Krakowa oraz bogatą siecią komunikacyjną 
nie sprzyja wysokiej bioróżnorodności bioty porostów. 

Na inwentaryzowanym obszarze nie stwierdzono chronionych, ani zagrożonych 
gatunków grzybów wielkoowocnikowych oraz porostów.  

Nie przewiduje się istotnie negatywnego wpływu na mykobiotę na etapie budowy 
w żadnym z wariantów. 

Etap eksploatacji 

W obrębie i otoczeniu lotniska brak jest chronionych i zagrożonych gatunków 
mykobioty. Nie przewiduje się negatywnego wpływu na mykobiotę na etapie 
eksploatacji. 
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Etap likwidacji 

Na tym etapie dojdzie do spontanicznego wnikania gatunków na odtwarzające się 
spontanicznie siedliska. Nie przewiduje się negatywnego wpływu na mykobiotę na 
etapie likwidacji przedsięwzięcia. 

 Oddziaływanie na zwierzęta 

 Bezkręgowce 

Trzmiele Bombus spp. 

Cały inwentaryzowany obszar nie tworzy, jak opisano wyżej, dogodnych siedlisk 
dla licznego występowania trzmieli. Silna antropopresja ogranicza ich 
występowanie. Dlatego też planowana inwestycja nie będzie negatywnie 
oddziaływać na tę grupę owadów. 

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

Na inwentaryzowanym obszarze stwierdzono tylko jednego osobnika tego gatunku 
motyla. Stwierdzenie to należy uznać za efemeryczne - był to osobnik zaleciały 
(samica - a to ta płeć u czerwończyka nieparka przemieszcza się na większe 
odległości). Na obszarze tym brak dogodnych siedlisk dla rozwoju czerwończyka 
nieparka, a silna antropopresja dodatkowo przyczynia się do braku występowania 
tego gatunku motyla. Dlatego też planowana inwestycja nie będzie negatywnie 
oddziaływać na czerwończyka nieparka. 

Ślimak winniczek Helix pomatia 

Ślimak winniczek na inwentaryzowanym obszarze występuje na nielicznych 
rozproszonych stanowiskach (wyspowo), których większość zlokalizowana jest na 
obrzeżach inwentaryzowanego obszaru. Z tego względu planowana inwestycja nie 
będzie negatywnie oddziaływać na ten gatunek. 

Poczwarówka zwężona Vertigo angustior 

Negatywne oddziaływania na stan populacji i siedlisk poczwarówki zwężonej na 
badanym obszarze powstaną głównie na etapie realizacji przedsięwzięcia jedynie 
w wariancie centralnym. Na etapie tym w wyniku prac budowlanych, odwodnienia 
terenu, niwelacji terenu itp. utracona zostanie część siedliska poczwarówki 
zwężonej na powierzchni nr 2. Wielkość strat przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 62 Utrata siedlisk poczwarówki zwężonej w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia 

Nr stanowiska Powierzchnia (ha) Utrata powierzchni (ha) Utrata (%) 

1 0,2 0,0 0% 

2 15,25 5,1 33% 

5 0,86 0,0 0% 

Źródło: Opracowanie własne PBE NATURA 
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Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zajęcie (utratę) 33% (5,1 ha) siedliska 
poczwarówki zwężonej na powierzchni nr 2. Tak duża utrata siedliska przyspieszy 
już rozpoczęte procesy przekształcania tego siedliska i może przekierować je 
w innym bardziej niekorzystnym dla poczwarówki kierunku - ruderalnych 
zbiorowisk np. z nawłocią kanadyjską, która chętnie zarasta tereny odsłonięte po 
robotach ziemnych. W wyniku prac budowlanych zmianie ulegną stosunki wodne 
na tym terenie - mogą zostać przyspieszone procesy wysychania tej powierzchni. 
Dlatego też, z ww. powodów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia 
perspektywy zachowania poczwarówki zwężonej na powierzchni nr 2 należy 
ocenić na U2. 

Także perspektywy zachowania poczwarówki zwężonej na powierzchni nr 1 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia oceniono na U2. Powierzchnia ta 
bezpośrednio graniczy z powierzchnią nr 2 - niekorzystne procesy przekształcania 
powierzchni nr 2 mogą rozciągnąć się także na nią. 

Lokalizację zagrożonych siedlisk poczwarówki przedstawiono na poniższym 
rysunku. 
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Rysunek 48 Lokalizacja zagrożonych siedlisk poczwarówki w wariancie centralnym 

Źródło: na podstawie PBE Natura, mapa: „Lokalizacja infrastruktury związanej planowaną 
modernizacją lotniska w wariancie centralnym na obszarze wyróżnionym ze względu na 
znaczną wartość przyrodniczą” - załącznik do „Inwentaryzacji przyrodniczej” 

Tabela 63 Przewidywane rodzaje typowych dla budowy drogi startowej oddziaływań na 
poczwarówkę 

 

Poczwarówka zawężona 

1 

2 
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hałas i wibracje (praca 
maszyn) 

zaburzenia rozrodu, 
zaniepokojenie, ucieczka z 
miejsc narażonych 

X  X X  X X X  X X     X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, wody 
(praca maszyn) 

pogorszenie jakości siedlisk X  X X  X X X  X X     X 

wycinka drzew i 
usunięcie darni 

zniszczenie siedlisk X    X  X     X    X 

wykonanie wykopów 
potencjalne pułapki, utrata 
siedlisk 

X X  X  X X   X X     X 
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utrata siedlisk (miejsc 
bytowania, rozrodu i 
zimowania) 

  X  X X X   X  X    X 
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zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, wody 
(np. w przypadku 
katastrofy lotniczej, 
uszkodzenia silnika itp.) 

pogorszenie jakości siedlisk X  X X X  X X  X X     X 

przyspieszenie 
synantropizacji 

przekształcenie siedlisk   X  X  X     X    X 
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X  X   X X X  X X     X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, wody 
(praca maszyn) 

pogorszenie jakości siedlisk, 
miejsc rozrodu i zimowania 

  X   X X X   X     X 

L
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W
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C

JA
 

wycinka drzew i 
usunięcie darni 

odsłonięcie powierzchni 
gleby i zniszczenie siedlisk 

  X  X  X     X    X 

prace ziemne potencjalne pułapki X X  X   X   X X     X 

transport kolizje X X  X   X    X     X 

użytkowanie zaplecza 
budowy (oświetlenie, 
odpady) 

zaniepokojenie, ucieczka z 
miejsc narażonych, 
modyfikacja miejsc 
bytowania, rozrodu i 
zimowania 

X  X X  X X    X   X X X 
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Poczwarówka 

E
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p 

Kategorie oddziaływań Skutki 

CZAS TRWANIA 
TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ WARTOŚĆ 
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spontaniczne 
odtwarzanie się siedlisk 
właściwych dla okresu 
sprzed realizacji 
inwestycji 

powrót optymalnych siedlisk   X  X  X     X  X   

X - wystąpienie oddziaływania 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA
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 Płazy i gady 

Prace związane z realizacją projektowanego przedsięwzięcia będą wiązały się 
z negatywnym oddziaływaniem na lokalne populacje płazów i gadów. Wskazując 
negatywne oddziaływanie na inwentaryzowanym obszarze uwzględniono jego 
występowanie w dwóch strefach, którymi są: 

• obszar bezpośredniego oddziaływania inwestycji - obejmujący obszar 
planowanych prac związanych z budową nowego pasa startowego oraz 
rozbudową lotniska, na którym w związku z realizacją przedsięwzięcia 
zniszczona zostanie aktualnie występująca, naturalna szata roślinna oraz 
warstwa gleby, czyli całość siedliska wszystkich występujących gatunków 
płazów i gadów (odpowiadający powierzchniowo obszarowi planowanej 
inwestycji); 

• obszar pośredniego oddziaływania - bufor oddziaływania inwestycji 
o szerokości do 500 m od granic obszaru bezpośredniego oddziaływania 
przedsięwzięcia. Ustanowienie tej strefy jest związane z mobilnością tej grupy 
zwierząt oraz wpływu prac przygotowawczych i budowlanych na ich siedliska 
położone w sąsiedztwie obszaru planowanej inwestycji.  

Listę czynników wpływających negatywnie na płazy i gady w poszczególnych 
strefach przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 64 Przewidywane rodzaje typowych dla budowy drogi startowej oddziaływań na herpetofaunę 

Herpetofauna 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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R
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Karczowanie 
drzew i krzewów, 
usunięcie darni 

Zniszczenie miejsc żerowania, 
schronień dziennych, miejsc 
zimowania, przypadkowe zabijanie 
osobników 

X    X X X     X    X 

Wykonanie 
wykopów 

Zniszczenie miejsc bytowania, 
wpadanie wędrujących płazów do 
wykopów. W wyniku długotrwałego 
uwiezienia nastąpi śmierć 
osobników.  

X   X  X X   X X     X 

Zmiany stosunków 
wodnych 

Zniszczenie miejsc rozrodu i 
żerowania 

  X  X X    X  X    X 

Organizacja 
i eksploatacja 
terenu budowy i 
zaplecza 
(oświetlenie, 
wytwarzanie 
odpadów) 

płoszenie, ucieczka z miejsc 
narażonych na oddziaływanie, 
modyfikacja miejsc bytowania, 
rozrodu i zimowania 

X    X  X  X   X     X 
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Herpetofauna 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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Hałas i wibracje  
(praca maszyn) 

płoszenie, ucieczka z miejsc 
narażonych na oddziaływanie 

X   X  X X X  X X     X 

R
E

A
L

IZ
A

C
JI

 

Zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (praca 
maszyn) 

Pogorszenie jakości siedlisk 
bytowania herpetofauny 

X  X X  X X X  X X     X 

Transport 
Przypadkowe zabijanie osobników 
w obrębie dróg dojazdowych 

X    X  X X    X    X 

Wyburzanie 
obiektów 

Zniszczenie miejsc schronień i 
hibernacji 

X    X X      X    X 

Montaż 
infrastruktury 

Utrata siedlisk, potencjalnych 
miejsc bytowania, rozrodu, 
zimowania 

  X  X X    X  X    X 
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Herpetofauna 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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Obecność barier 
(np. ogrodzenie 
terenu lotniska) 

Zakłócenie migracji płazów i gadów 
między żerowiskami, miejscami 
rozrodu 

  X  X X  X  X X     X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (np. w 
przypadku 
katastrofy 
lotniczej, 
uszkodzenia 
silnika itp.) 

Pogorszenie jakości siedlisk 
bytowania herpetofauny 

X  X X  X X X  X X     X 

przyśpieszenie 
synantropizacji 

Ograniczenie miejsc schronień, 
żerowania, rozrodu 

  X  X X    X  X    X 

utrzymanie niskiej 
bioróżnorodności 
powstałych 
siedlisk 

Uboga baza pokarmowa   X  X X    X X     X 
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Herpetofauna 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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wyburzanie 
obiektów 

Zniszczenie miejsc schronień i 
hibernacji 

X    X X      X    X 

hałas i wibracje  
(praca maszyn) 

Płoszenie, ucieczka z miejsc 
narażonych na oddziaływanie 

X  X X  X X X  X X     X 

organizacja 
i eksploatacja 
terenu budowlano-
likwidacyjnego i 
zaplecza 
(oświetlenie, 
wytwarzanie 
odpadów) 

płoszenie, ucieczka z miejsc 
narażonych na oddziaływanie, 
modyfikacja miejsc bytowania, 
rozrodu i zimowania 

  X X  X  X   X     X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (praca 
maszyn) 

Pogorszenie jakości siedlisk 
bytowania herpetofauny 

X  X X  X X X  X X     X 
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Herpetofauna 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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wykonanie 
wykopów 

Wpadanie wędrujących płazów do 
wykopów. W wyniku długotrwałego 
uwiezienia nastąpi śmierć 
osobników. 

X   X  X X   X X     X 

transport 
Przypadkowe zabijanie osobników 
w obrębie dróg dojazdowych 

  X  X  X X    X    X 

L
IK

W
ID

A
C

JI
 

zmiany stosunków 
wodnych 

Zniszczenie miejsc rozrodu i 
żerowania, powstanie nowych 
siedlisk rozrodczych 

  X  X X    X X   X  X 

spontaniczne 
odtwarzanie się 
siedlisk 
właściwych dla 
okresu sprzed 
realizacji 
inwestycji 

Powstanie miejsc schronień, 
żerowania, rozrodu 

  X  X X   X   X  X   

X - wystąpienie oddziaływania 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 
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Na inwentaryzowanym obszarze stwierdzono 9 miejsc przebywania płazów (w tym 8 miejsc 
rozrodu) oraz 5 miejsc stałego przebywania i rozrodu gadów. Ocenie oddziaływania poddano 
wszystkie miejsca występowania herpetofauny w podziale na poszczególne warianty 
przedsięwzięcia, uwzględniając strefy oddziaływania przedsięwzięcia oraz etap realizacji, 
eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Przedstawiono je poniżej w podziale na warianty. 

Wariant północny 

1. Rozlewisko z licznymi kępami turzyc i szuwarem trzcinowym otoczone zadrzewieniami 
wierzbowymi graniczące z południową częścią terenu lotniska Balice - miejsce rozrodu żaby 
trawnej i regularnego przebywania i rozrodu zaskrońca. 

Cały teren rozlewiska znajduje się w obszarze pośredniego oddziaływania inwestycji. 
W poniższej tabeli wskazano oddziaływania, które będą mieć znaczący wpływ na stwierdzone 
gatunki herpetofauny na poszczególnych etapach przedsięwzięcia. 

Tabela 65 Ocena oddziaływania inwestycji w obszarze bezpośredniego i pośredniego oddziaływania 
na herpetofaunę - wariant północny 

Typ oddziaływania Obszar pośredniego oddziaływania 

Etap budowy Etap eksploatacji Etap likwidacji 

Hałas i wibracje (praca maszyn) X  X 

Karczowanie drzew i krzewów, usunięcie 
darni 

   

Montaż infrastruktury    

Obecność barier (np. ogrodzenie terenu 
lotniska) 

 X  

Organizacja i eksploatacja terenu 
budowlano-likwidacyjnego i zaplecza 
(oświetlenie, wytwarzanie odpadów) 

   

Przyśpieszenie synantropizacji  X  

Spontaniczne odtwarzanie się siedlisk 
właściwych dla okresu sprzed realizacji 
inwestycji 

  X 

Transport X  X 

Utrzymanie niskiej bioróżnorodności 
powstałych siedlisk 

 X  
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Wyburzanie obiektów    

Wykonanie wykopów    

Zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody 
(np. podczas pracy maszyn, w przypadku 
katastrofy lotniczej, uszkodzenia silnika 
itp.) 

X X X 

Zmiany stosunków wodnych    

X - wystąpienie oddziaływania 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

Lokalizację zagrożonych w wariancie północnym miejsc występowania żaby trawnej 
i zaskrońca przedstawiono na poniższym rysunku. 

Rysunek 49 Lokalizacja zagrożonych miejsc występowania żaby trawnej i zaskrońca – wariant 
północny 

 

Żaba trawna 

Zaskroniec 
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Źródło: na podstawie PBE Natura, mapa: „Lokalizacja infrastruktury związanej  
z planowaną modernizacją lotniska w wariancie północnym na obszarze wyróżnionym ze względu na 
znaczną wartość przyrodniczą” - załącznik do „Inwentaryzacji przyrodniczej” 

 

Podczas realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność zastosowania środków 
minimalizujących. 

2. Trzcinowiska poprzecinane siecią rowów melioracyjnych w dolinie Brzoskwinki na północ 
od miejscowości Cholerzyn - miejsce rozrodu żab brunatnych i ropuchy szarej  

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza 
obszarem oddziaływania inwestycji. 

3. Małe zbiorniki w sąsiedztwie spuszczonego stawu w miejscowości Aleksandrowice - miejsce 
rozrodu żaby trawnej i zaskrońca zwyczajnego. 

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza 
obszarem oddziaływania inwestycji. 

4. Obniżenie terenu wypełnione wodą w zadrzewieniu łęgowym w sąsiedztwie ul. Szkolnej 
w Balicach - miejsce rozrodu żaby moczarowej. 

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza 
obszarem oddziaływania inwestycji. 

5. Sztuczny zbiornik wodny przy autostradzie A4 we wschodniej części Balic - miejsce rozrodu 
żaby trawnej i żab zielonych. 

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza 
obszarem oddziaływania inwestycji. 

6. Trzcinowisko w dolinie Rudawy na południowy-zachód od miejscowości Szczyglice - 
miejsce rozrodu żaby trawnej. 

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza 
obszarem oddziaływania inwestycji. 

7. Turzycowisko w dolinie Rudawy położone między ul. Spacerową a Krakowską w Balicach 
- miejsce rozrodu żaby trawnej i stałego przebywania zaskrońca. 

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza 
obszarem oddziaływania inwestycji. 

8. Niewielki ciek w sąsiedztwie stawu w Aleksandrowicach - miejsce rozrodu ropuchy szarej  

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza 
obszarem oddziaływania inwestycji. 

9. Koleiny na drodze powstałe w wyniku transportu wyciętych drzew - miejsce czasowego 
przebywania żab zielonych  

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza 
obszarem oddziaływania inwestycji. 
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10. Wysypiska gruzu w sąsiedztwie ul. Słonecznej w Balicach - miejsce stałego przebywania i 
rozrodu jaszczurki zwinki  

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza 
obszarem oddziaływania inwestycji. 

11. Sterta betonowych płyt na terenie lotniska Balice - miejsce przebywanie jaszczurki zwinki  

Stanowisko znajduje się na obszarze bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia. 
W przypadku pozostawienia sterty płyt i dalsze użytkowanie najbliższej okolicy jak 
dotychczas nie będzie obserwować się negatywnego oddziaływania na stanowisko gatunku. 

Lokalizację zagrożonego stanowiska jaszczurki zwinki przedstawiono na poniższym 
rysunku. 
 

 

Rysunek 50 Lokalizacja zagrożonego w wariancie północnym stanowiska jaszczurki zwinki 

 

 
Źródło: na podstawie PBE Natura, mapa: „Wyniki inwentaryzacji szaty roślinnej i fauny” 

Wariant centralny 

1. Rozlewisko z licznymi kępami turzyc i szuwarem trzcinowym otoczone zadrzewieniami 
wierzbowymi graniczące z południową częścią terenu lotniska Balice - miejsce rozrodu żaby 
trawnej i regularnego przebywania i rozrodu zaskrońca. 

Jaszczurka zwinka 
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W bezpośrednim obszarze oddziaływania inwestycji znajduje się cała powierzchnia siedliska 
stanowiąca miejsce rozrodu herpetofauny. W wyniku realizacji przedsięwzięcia siedlisko 
ulegnie całkowitemu zniszczeniu, a w jego miejscu powstanie planowana infrastruktura 
lotniska. W poniższej tabeli wskazano oddziaływania, które będą związane z realizacją 
inwestycji. 

 

Tabela 66 Ocena oddziaływania inwestycji w obszarze bezpośredniego oddziaływania na 
herpetofaunę - wariant centralny 

Typ oddziaływania Obszar bezpośredniego oddziaływania 

Etap budowy Etap eksploatacji Etap likwidacji 

Hałas i wibracje (praca maszyn) X  X 

Karczowanie drzew i krzewów, usunięcie 
darni 

X   

Montaż infrastruktury X   

Obecność barier (np. ogrodzenie terenu 
lotniska) 

   

Organizacja i eksploatacja terenu 
budowlano-likwidacyjnego i zaplecza 
(oświetlenie, wytwarzanie odpadów) 

X  X 

Spontaniczne odtwarzanie się siedlisk 
właściwych dla okresu sprzed realizacji 
inwestycji 

  X 

Transport X  X 

Utrzymanie niskiej bioróżnorodności 
powstałych siedlisk 

 X  

Wyburzanie obiektów X  X 

Wykonanie wykopów X  X 

Zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody 
(np. podczas pracy maszyn, w przypadku 
katastrofy lotniczej, uszkodzenia silnika itp.) 

X X X 

Zmiany stosunków wodnych X  X 

X - wystąpienie oddziaływania 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

Lokalizację zagrożonych w wariancie centralnym miejsc występowania żaby trawnej 
i zaskrońca przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rysunek 51 Lokalizacja zagrożonego w wariancie centralnym stanowiska żaby trawnej i zaskrońca 

 
Źródło: na podstawie PBE Natura, mapa: „Lokalizacja infrastruktury związanej z planowaną modernizacją 
lotniska w wariancie centralnym na obszarze wyróżnionym ze względu na znaczną wartość przyrodniczą” - 
załącznik do „Inwentaryzacji przyrodniczej” 

 

Podczas realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność zastosowania środków 
minimalizujących. 

2. Trzcinowiska poprzecinane siecią rowów melioracyjnych w dolinie Brzoskwinki na północ 
od miejscowości Cholerzyn - miejsce rozrodu żab brunatnych i ropuchy szarej  

W bezpośrednim obszarze oddziaływania inwestycji znajduje się ok. 1/4 powierzchni 
doliny, natomiast pozostała część znajduje się w obszarze pośredniego oddziaływania. 
W poniższej tabeli wskazano oddziaływania, które będą mieć znaczący wpływ na 
stwierdzone gatunki herpetofauny na poszczególnych etapach przedsięwzięcia. 

 
  

Żaba trawna 

Zaskroniec 
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Tabela 67 Ocena oddziaływania inwestycji w obszarze bezpośredniego i pośredniego oddziaływania 
na herpetofaunę - wariant centralny 

Typ oddziaływania Obszar bezpośredniego 
oddziaływania 

Obszar pośredniego oddziaływania 

Etap 
budowy 

Etap 
eksploatacji 

Etap 
likwidacji 

Etap 
budowy 

Etap 
eksploatacji 

Etap 
likwidacji 

Hałas i wibracje (praca 
maszyn) 

X  X X  X 

Karczowanie drzew i 
krzewów, usunięcie darni 

X      

Montaż infrastruktury X      

Obecność barier (np. 
ogrodzenie terenu lotniska) 

    X  

Organizacja i eksploatacja 
terenu budowlano-
likwidacyjnego i zaplecza 
(oświetlenie, wytwarzanie 
odpadów) 

X  X    

Przyśpieszenie 
synantropizacji 

    X  

Spontaniczne odtwarzanie 
się siedlisk właściwych dla 
okresu sprzed realizacji 
inwestycji 

  X   X 

Transport X  X X  X 

Utrzymanie niskiej 
bioróżnorodności 
powstałych siedlisk 

 X   X  

Wyburzanie obiektów X  X    

Wykonanie wykopów X  X    

Zanieczyszczenia powietrza, 
gleby, wody (np. podczas 
pracy maszyn, w przypadku 
katastrofy lotniczej, 
uszkodzenia silnika itp.) 

X X X X X X 

Zmiany stosunków wodnych X  X X  X 

X - wystąpienie oddziaływania 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

Lokalizację zagrożonych w wariancie centralnym stanowisk żab brunatnych i ropuchy szarej 
przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rysunek 52 Lokalizacja zagrożonych w wariancie centralnym stanowisk żab brunatnych i ropuchy 
szarej 

 
Źródło: na podstawie PBE Natura, mapa: „Lokalizacja infrastruktury związanej z planowaną 
modernizacją lotniska w wariancie centralnym na obszarze wyróżnionym ze względu na znaczną 
wartość przyrodniczą” - załącznik do „Inwentaryzacji przyrodniczej” 

Podczas realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność zastosowania środków 
minimalizujących 

3. Małe zbiorniki w sąsiedztwie spuszczonego stawu w miejscowości Aleksandrowice - miejsce 
rozrodu żaby trawnej i zaskrońca zwyczajnego  

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza obszarem 
oddziaływania inwestycji. 

4. Obniżenie terenu wypełnione wodą w zadrzewieniu łęgowym w sąsiedztwie ul. Szkolnej 
w Balicach - miejsce rozrodu żaby moczarowej  

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza obszarem 
oddziaływania inwestycji. 

Żaby brunatne 

Ropucha szara 
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5. Sztuczny zbiornik wodny przy autostradzie A4 we wschodniej części Balic - miejsce rozrodu 
żaby trawnej i żab zielonych. 

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza obszarem 
oddziaływania inwestycji. 

6. Trzcinowisko w dolinie Rudawy na południowy-zachód od miejscowości Szczyglice - 
miejsce rozrodu żaby trawnej  

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza obszarem 
oddziaływania inwestycji. 

7. Turzycowisko w dolinie Rudawy położone między ul. Spacerową a Krakowską w Balicach 
- miejsce rozrodu żaby trawnej i stałego przebywania zaskrońca  

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza obszarem 
oddziaływania inwestycji. 

8. Niewielki ciek w sąsiedztwie stawu w Aleksandrowicach - miejsce rozrodu ropuchy szarej  

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza obszarem 
oddziaływania inwestycji. 

9. Koleiny na drodze powstałe w wyniku transportu wyciętych drzew - miejsce czasowego 
przebywania żab zielonych  

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza obszarem 
oddziaływania inwestycji. 

10. Wysypiska gruzu w sąsiedztwie ul. Słonecznej w Balicach - miejsce stałego przebywania 
i rozrodu jaszczurki zwinki  

Brak negatywnego oddziaływania, siedlisko i stanowiska gatunków znajdują się poza 
obszarem oddziaływania inwestycji. 

11. Sterta betonowych płyt na terenie lotniska Balice - miejsce przebywanie jaszczurki zwinki  

Stanowisko znajduje się na obszarze bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia. 
W przypadku pozostawienia sterty płyt i dalsze użytkowanie najbliższej okolicy jak dotychczas 
nie będzie obserwować się negatywnego oddziaływania na stanowisko gatunku. 

Lokalizację zagrożonego stanowiska jaszczurki zwinki przedstawiono na Rysunek 50. 

 Ptaki 

Etap realizacji 

• Utrata siedlisk 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi cały szereg oddziaływań na ptaki, które związane 
będą z przekształceniem części siedlisk do tej pory niebędących pod wpływem oddziaływań 
związanych z realizacją infrastruktury i innych czynników antropogenicznych oraz 
dostosowaniem części siedlisk przekształconych już wcześniej (teren obecnego lotniska). 

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się przede wszystkim z całkowitą likwidacją szaty 
roślinnej, a w wariancie centralnym także z wykonaniem na terenie inwestycji odpowiedniego 
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zakresu wycinek drzew i krzewów, by w następstwie na terenie tym powstała infrastruktura 
lotniska. Wycinka drzew i krzewów w bezpośrednim obszarze lotniska po modernizacji (BOL) 
nastąpią w przypadku realizacji wariantu centralnego przedsięwzięcia. W przypadku wariantu 
północnego może ewentualnie dojść do konieczności usunięcie pojedynczych drzew pod 
oświetlenie nawigacyjne i urządzenia meteorologiczne. 

Nawet ograniczona wycinka drzew i krzewów na etapie realizacji przedsięwzięcia, szczególnie 
w obszarach leśnych, może mieć wpływ na różnorodności awifauny. W przypadku ptaków 
ograniczona zostaje przestrzeń życiowa wielu gatunków, stracą zajmowane terytoria lęgowe 
i miejsca żerowiskowe. Większość zinwentaryzowanych par lęgowych gatunków 
gniazdujących na przeznaczonych do wycinek drzewach i krzewach będzie zmuszona przenieść 
się na inne obszary. Utrata siedlisk ptaków będzie miała charakter lokalny i będzie dotyczyła 
w większości terenu o znacznym stopniu zantropogenizowanego, niemniej większość siedlisk 
leśnych, których fragmenty zostaną całkowicie przekształcone w związku z inwestycją, nie 
posiada ciągłości poza obszarem oddziaływania przedsięwzięcia, utrudni to ptakom 
przeniesienie się na sąsiednie tereny i znalezienie odpowiedniego siedliska.  

W obrębie terenu inwentaryzacji duże znaczenie może mieć także utrata siedlisk w dolinie 
rzecznej (w wariancie centralnym) ze względu na stwierdzoną znaczną atrakcyjność tych 
obszarów dla ptaków (załącznik graficzny: „Lokalizacja infrastruktury związanej z planowaną 
modernizacją lotniska w wariancie centralnym na obszarze wyróżnionym ze względu na 
znaczną wartość przyrodniczą”). 

W wariancie centralnym budowa nowej drogi startowej i infrastruktury towarzyszącej będzie 
wiązała się z różnymi kategoriami oddziaływań (szczegóły w tabeli 72). W wyniku czynności 
związanych z etapem budowlanym może także dochodzić w szczególności do bezpośredniego 
nieumyślnego zabijania ptaków lub niszczenia ich lęgów. 

Tabela 68 Liczba stanowisk wybranych, najcenniejszych gatunków ptaków zinwentaryzowanych 
w strefie bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia (OL) w wariancie północnym 

Lp. Id Gatunek Symbol Ochrona PL Ochrona EU 

1. 116 Czajka Vanellus vanellus W OSc W 

2. 249 Czajka Vanellus vanellus W OSc W 

3. 480 Czajka Vanellus vanellus W OSc W 

4. 382 Dzięcioł 
zielonosiwy 

Picus canus PU OSc DP I, W 

5. 8 Dzięcioł zielony Picus viridis PV OSc Z 

6. 529 Gąsiorek Lanius collurio LC OSc DP I, W 

7. 715 Gąsiorek Lanius collurio LC OSc DP I, W 

8. 591 Kląskawka Saxicola rubicola SQ OSc Z 

9. 594 Kląskawka Saxicola rubicola SQ OSc Z 

10. 584 Kopciuszek Phoenicurus ochruros PO OSc Z 

11. 598 Krzyżówka Anas platyrhynchos ANP Ł W 

12. 593 Kszyk Gallinago gallinago GG Ł W 

13. 575 Pliszka żółta Motacilla flava MF OSc Z 

14. 595 Płaskonos Spatula clypeata ANL OSc W 
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15. 176 Pokląskwa Saxicola rubetra SR OSc Z 

16. 177 Pokląskwa Saxicola rubetra SR OSc Z 

17. 252 Pokląskwa Saxicola rubetra SR OSc Z 

18. 685 Pokląskwa Saxicola rubetra SR OSc Z 

19. 178 Potrzeszcz Emberiza calandra EC OSc Z 

20. 393 Potrzeszcz Emberiza calandra EC OSc Z 

21. 527 Potrzeszcz Emberiza calandra EC OSc Z 

22. 528 Potrzeszcz Emberiza calandra EC OSc Z 

23. 800 Potrzeszcz Emberiza calandra EC OSc Z 

24. 523 Przepiórka Coturnix coturnix CR OSc W 

25. 477 Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus 

XB OSc W 

26. 595 Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus 

XB OSc W 

27. 82 Sieweczka 
rzeczna 

Charadrius dubius CD OSc W 

28. 246 Świerszczak Locustella naevia LN OSc W 

29. 512 Świerszczak Locustella naevia LN OSc W 

30. 245 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus XA OSc Z 

31. 513 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus XA OSc Z 

32. 714 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus XA OSc Z 

Objaśnienia: OSc – gatunek objęty ochroną ścisłą wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), Ł - gatunek łowny wg 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt 
łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433), DP I - gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 
W - gatunki ptaków waloryzujących obszary specjalnej ochrony - Natura 2000; Z - gatunki ptaków, które należy 
zbadać w pierwszej kolejności (wg Poradnika ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000) 
Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

Tabela 69 Liczba stanowisk wybranych, najcenniejszych gatunków ptaków zinwentaryzowanych 
w strefie bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia (OL) w centralnym wariancie 
lokalizacyjnym 

Lp. Id Gatunek Symbol Ochrona 
PL 

Ochrona EU 

1. 3 Błotniak stawowy Circus aeruginosus CIA OŚc DP I, W 

2. 4 Błotniak stawowy Circus aeruginosus CIA OŚc DP I, W 

3. 594 Brzęczka Locustella luscinioides LL OŚc W 

4. 654 Brzęczka Locustella luscinioides LL OŚc W 

5. 231 Cyranka Spatula querquedula ANQ OŚc W 

6. 237 Cyranka Spatula querquedula ANQ OŚc W 

7. 111 Czajka Vanellus vanellus W OŚc W 

8. 114 Czajka Vanellus vanellus W OŚc W 
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9. 116 Czajka Vanellus vanellus W OŚc W 

10. 238 Czajka Vanellus vanellus W OŚc W 

11. 243 Czajka Vanellus vanellus W OŚc W 

12. 244 Czajka Vanellus vanellus W OŚc W 

13. 249 Czajka Vanellus vanellus W OŚc W 

14. 479 Czajka Vanellus vanellus W OŚc W 

15. 480 Czajka Vanellus vanellus W OŚc W 

16. 382 Dzięcioł 
zielonosiwy 

Picus canus PU OŚc DP I, W 

17. 472 Gąsiorek Lanius collurio LC OŚc DP I, W 

18. 473 Gąsiorek Lanius collurio LC OŚc DP I, W 

19. 529 Gąsiorek Lanius collurio LC OŚc DP I, W 

20. 715 Gąsiorek Lanius collurio LC OŚc DP I, W 

21. 591 Kląskawka Saxicola rubicola SQ OŚc Z 

22. 594 Kląskawka Saxicola rubicola SQ OŚc Z 

23. 592 Kokoszka Gallinula chloropus GH OŚc W 

24. 584 Kopciuszek Phoenicurus ochruros PO OŚc Z 

25. 582 Kropiatka Porzana porzana PZO OŚc DP I, W 

26. 247 Krwawodziób Tringa totanus TRT OŚc W 

27. 248 Krwawodziób Tringa totanus TRT OŚc W 

28. 596 Krzyżówka Anas platyrhynchos ANP Ł W 

29. 597 Krzyżówka Anas platyrhynchos ANP Ł W 

30 598 Krzyżówka Anas platyrhynchos ANP Ł W 

31. 652 Krzyżówka Anas platyrhynchos ANP Ł W 

32. 593 Kszyk Gallinago gallinago GG Ł W 

33. 575 Pliszka żółta Motacilla flava MF OŚc Z 

34. 595 Płaskonos Spatula clypeata ANL OŚc W 

35. 176 Pokląskwa Saxicola rubetra SR OŚc Z 

36. 177 Pokląskwa Saxicola rubetra SR OŚc Z 

37. 252 Pokląskwa Saxicola rubetra SR OŚc Z 

38. 685 Pokląskwa Saxicola rubetra SR OŚc Z 

39. 178 Potrzeszcz Emberiza calandra EC OŚc Z 

40. 393 Potrzeszcz Emberiza calandra EC OŚc Z 

41. 527 Potrzeszcz Emberiza calandra EC OŚc Z 

42. 528 Potrzeszcz Emberiza calandra EC OŚc Z 

43. 800 Potrzeszcz Emberiza calandra EC OŚc Z 

44. 523 Przepiórka Coturnix coturnix CR OŚc W 

45. 235 Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus 

XB OŚc W 
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46. 239 Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus 

XB OŚc W 

47. 242 Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus 

XB OŚc W 

48. 354 Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus 

XB OŚc W 

49. 476 Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus 

XB OŚc W 

50. 477 Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus 

XB OŚc W 

51. 514 Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus 

XB OŚc W 

52. 595 Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus 

XB OŚc W 

53. 653 Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus 

XB OŚc W 

54. 82 Sieweczka 
rzeczna 

Charadrius dubius CD OŚc W 

55. 590 Strumieniówka Locustella fluviatilis LF OŚc W 

56. 113 Świerszczak Locustella naevia LN OŚc W 

57. 240 Świerszczak Locustella naevia LN OŚc W 

58. 246 Świerszczak Locustella naevia LN OŚc W 

59. 512 Świerszczak Locustella naevia LN OŚc W 

60. 515 Świerszczak Locustella naevia LN OŚc W 

61. 516 Świerszczak Locustella naevia LN OŚc W 

62. 583 Świerszczak Locustella naevia LN OŚc W 

63. 236 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus XA OŚc Z 

64. 241 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus XA OŚc Z 

65. 245 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus XA OŚc Z 

66. 474 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus XA OŚc Z 

67. 513 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus XA OŚc Z 

68. 691 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus XA OŚc Z 

69. 714 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus XA OŚc Z 

70. 475 Wodnik Rallus aquaticus RA OŚc W 

Objaśnienia: OSc – gatunek objęty ochroną ścisłą wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), Ł - gatunek łowny wg 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt 
łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433), DP I - gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 
W - gatunki ptaków waloryzujących obszary specjalnej ochrony - Natura 2000; Z - gatunki ptaków, które należy 
zbadać w pierwszej kolejności (wg Poradnika ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000) 
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Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

W przypadku wariantu północnego utrata siedlisk będzie dotyczyła 32 stanowisk 
zinwentaryzowanych gatunków cennych (17 gatunków), wśród nich 3 stanowisk gatunków z I 
załącznika Dyrektywy Ptasiej (dzięcioła zielonosiwego i gąsiorka).  

W wariancie centralnym rewiry lęgowe może utracić co najmniej 70 par ptaków z 24 gatunków, 
8 stanowisk spośród nich to stanowiska gatunków z I załącznika Dyrektywy Ptasiej (błotniaka 
stawowego, dzięcioła zielonosiwego, gąsiorka, kropiatki). 

Pod względem uwarunkowań siedliskowych dla ptaków wariantem korzystniejszym jest 
wariant północny inwestycji, którego realizacja zakłada mniejszy stopień zmian skutkujących 
utratą miejsc lęgowych cennych gatunków ptaków stwierdzonych podczas inwentaryzacji. 
Na powierzchni przekształconej w wyniku inwestycji w wariancie północnym miejsca lęgowe 
straci mniej ptaków, niż w przypadku wariantu centralnego. 

Antropopresja 

Ptaki odbierają człowieka jako jednego z zagrażających im drapieżników, a ich reakcja na 
wzmożoną antropopresję jest zdeterminowana umiejętnością oceny ryzyka i uwarunkowaniami 
zewnętrznymi. Gdy działanie i obecność ludzi są postrzegane jako zagrażające ich życiu, 
obserwujemy typowe zachowania antydrapieżnicze. 

W przypadku prowadzenia prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją, wystąpi 
cały szereg oddziaływań związanych z obecnością człowieka, od hałasu będącego skutkiem 
pracy maszyn, głosu ludzkiego, po samą obecność ludzi, wzmożony ruch, zanieczyszczenia 
(np. zapylenie powietrza), aż po pojawianie się obiektów nieznanych dla ptaków. 

Bardzo często osobniki żerujące, czy też ptaki odpoczywające na skutek ludzkiej aktywności 
odlatują, odchodzą lub odpływają (ptaki wodne). Odległość od źródła zagrożenia, z której 
spłoszone ptaki podrywają się do lotu jest zależna od rodzaju czynnika płoszącego. Minimalny 
dystans (dystans ucieczki) jest uznawany za wskaźnik wrażliwości danego gatunku na 
niepokojenie (Diaz et al. 2013). Bardziej płochliwe są rzecz jasna ptaki prowadzące skryty tryb 
życia, niż gatunki synantropijne, przebywające z ludźmi na co dzień.  

Ptaki, które odlatują, gdy bodziec działa z większej odległości są uznawane za bardziej 
wrażliwe niż te, u których dystans ucieczki jest mniejszy. Jednakże dystans ucieczki wynika 
z bilansu zagrożenia brakiem pożywienia i reakcji antydrapieżniczej, stąd w pewnych 
okolicznościach osobniki odlatujące z mniejszej odległości także mogą należeć do gatunków 
wrażliwych. Dystans ucieczki osobników w dobrej kondycji będzie większy, w porównaniu 
z niedożywionymi osobnikami, których strategią jest żerować jak długo to możliwe, nawet 
z narażeniem na stanie się łatwiejszym łupem dla drapieżnika. Istotną rolę odgrywa także pora 
roku, zimą, gdy pokarmu jest mniej, ptaki bywają ufniejsze. 

Samo źródło zagrożenia również ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o reakcję ptaków. 
W rozpatrywanym przypadku będzie to głównie obecność ludzi i maszyn i związany z tym 
hałas i zanieczyszczenia. 

W wyniku niepokojenia spłoszone ptaki, przenoszą się w inne miejsce albo przemieszczają się 
i wracają na miejsce, z którego zostały wypłoszone dopiero po pewnym czasie. W okresie 
lęgowym zwykle wracają i czas powrotu na obszar, z którego zostały wypłoszone jest znacznie 
krótszy, co jest związane z inkubacją lub opieką nad potomstwem.  
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Poza okresem rozrodczym jest mniej prawdopodobne, że dany osobnik wróci na miejsce, 
z którego został spłoszony. Czas do powrotu jest w dużej mierze zależny od zachowania ptaka 
(np. żerowanie lub odpoczywanie), dostępności pokarmu oraz od kondycji danego osobnika. 
W przypadku niewielkiej dostępności pokarmu czas powrotu na żerowisko może być znacznie 
dłuższy. Powrót osobnika danego gatunku na miejsce, z którego go wypłoszono w dużej mierze 
jest uzależniony także od występowania odpowiednich dla niego siedlisk w okolicy, a także 
częstotliwości niepokojenia go w danym miejscu. 

Wśród licznych zmian w behawiorze niepokojenie powoduje również zmiany w proporcji 
czasu przeznaczanego na żerowanie i odpoczynek. 

Jest wiele czynników, które wpływają na to, jak ptaki będą się zachowywać w odpowiedzi na 
niepokojenie. Zależy to od gatunku, liczebności stada, kondycji danego osobnika, dostępności 
pokarmu, częstotliwości i intensywności niepokojenia, wielkości ciała, odległości do innego 
miejsca odpoczynku lub żerowania, prędkości przemieszczającego się źródła zagrożenia oraz 
jego rodzaju. Zasadniczo ptaki poza sezonem lęgowym są mniej tolerancyjne na zakłócenia. 
Dystans ucieczki większych gatunków jest dłuższy – potrzebują więcej miejsca, aby poderwać 
się do lotu. Ptaki będą szybciej reagować na zagrożenia podczas niesprzyjających warunków 
pogodowych, w okresie pierzenia i braku pokarmu. 

Niepokojenie może zwiększyć nakład energetyczny, jaki dany osobnik musi poświęcić na 
żerowanie i zmniejszyć czas, jaki na nie poświęca. Badania na krzyżówkach pokazały, że 
osobniki niepokojone miały istotnie mniejszy ciężar ciała, w porównaniu z tymi, które żerowały 
bez zakłóceń. Ma to bardzo duże znaczenie podczas migracji, kiedy żerowiska są 
wykorzystywane jako miejsca przystankowe i swojego rodzaju „stacje paliwowe”, gdzie są 
uzupełniane zapasy energetyczne na dalszą wędrówkę. W okresie lęgów niepokojenie lub 
płoszenie może prowadzić do porzucenia lęgów lub zdradzenia lokalizacji gniazda 
drapieżnikom. 

Również wielkość stada w wypadku wielu gatunków, może mieć kluczowy wpływ na reakcje 
ptaków na płoszenie. Np. wielotysięczne stada kaczek szybciej podrywają się do lotu niż 
mniejsze stada. 

Ptaki w zróżnicowany sposób reagują na wzmożony hałas w ich otoczeniu. Badania wskazują 
z jednej strony na dużą wrażliwość jak i na tolerancję nawet większą niż u niektórych innych 
kręgowców. Spośród licznych badanych pod tym względem grup (blaszkodziobe, czaple, 
kormorany, bociany, szponiaste, sowy, siewkowe) można wskazać wybitnie wrażliwe, jak 
i niemal odporne. Występuje także swoiste zróżnicowanie gatunkowe w reakcji na silne bodźce 
dźwiękowe w obrębie danej grupy jak np. u siewkowców (Brown 1990, Austin et al. 1970, 
Bowles et al. 1991, Smit and Visser 1993). Wskazuje się w tym względzie na złożoność 
i utrudnienie oceny negatywnego oddziaływania (Skakuj i in. 2014). 

Stała obecność wielu gatunków ptaków, również ich populacji lęgowych, na lotniskach, także 
na przedmiotowym lotnisku w podkrakowskich Balicach wskazuje, że sam hałas nie jest tu 
jednoznacznie odstraszającym bodźcem. 

Płoszenie i odstraszanie ptaków w związku z fazą realizacji inwestycji może wystąpić w każdej 
porze roku i na znacznie większym terenie, niż sam obszar prowadzenia prac 
modernizacyjnych. Ze względu na fakt, iż większość gatunków ptaków zasiedlających teren 
planowanej inwestycji to gatunki migrujące, najbardziej intensywny, a wiec i najbardziej 
negatywny charakter będzie miało w okresie lęgowym i polęgowym. W tym okresie mogłoby 
dojść również do fizycznego nieumyślnego niszczenia gniazd, dziupli i lęgów ptaków. Z tego 
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względu terminem najbardziej odpowiednim do wykonania prac związanych zarówno 
z planowaną wycinką części drzew i krzewów, zdjęciem wierzchniej warstwy gleby oraz 
wykonaniem wykopów, jest okres od 16 października do 28 (29) lutego tzn. poza okresem 
lęgowym ptaków.  

Przeprowadzone obserwacje wykazały, że obszar przeznaczony pod inwestycję nie stanowił 
istotnego miejsca żerowania i odpoczynku ptaków podczas wędrówek, jednak skupiał gatunki 
będące pod ochroną prawną, których niepokojenie może mieć miejsce podczas prowadzenia 
prac budowlanych.  

W dłuższej perspektywie oddziaływanie polegające na płoszeniu jest odwracalne i nie będzie 
miało znaczących negatywnych skutków dla ptaków w przypadku przedmiotowej inwestycji.  

Pod względem antropopresji wariantem korzystniejszym ze względu na ochronę awifauny jest 
wariant północny inwestycji, którego realizacja zakłada mniejszy obszarowo zasięg wpływu 
antropogenicznych czynników stresujących na gatunki ptaków stwierdzone podczas 
inwentaryzacji. 

Etap eksploatacji  

Oddziaływania na etapie eksploatacji lotniska związane są głównie z przelotami statków 
powietrznych. Najważniejsze, wskazywane np. przez Efroymson et al., 2001 oraz Skakuj i in. 
2014 czynniki związane z ruchem lotniczym wpływające na zwierzęta i ich behawior to: 

• emisja hałasu - z którą wiążą się zmiany zachowania m.in. żerowiskowe, reprodukcyjne, 
antydrapieżnicze, zakłócenia w komunikowaniu się zwierząt oraz echolokacji; 

• fizyczna obecność zbliżającego się statku powietrznego lub jego cienia; 

• kolizje ze statkiem powietrznym - prawie zawsze związane ze śmiercią zwierząt. 

Przedsięwzięcie ze względu na swój charakter nie spowoduje efektu barierowego dla ptaków. 
Poniżej omówiono szczegółowo specyfikę oddziaływania czynników związanych z ruchem 
lotniczym. 

Pierwszy i drugi z wymienionych czynników powoduje niepokojenie zwierząt, które jest 
równocześnie jednym z częściej wspominanych w ogóle antropogenicznych uwarunkowań 
oddziałujących na ptaki. Niepokojenie można zdefiniować jako okoliczności, w których dany 
osobnik wykazuje zachowanie ponadnormatywne i odbiegające od preferowanego lub 
okoliczności, w których ludzka aktywność powoduje zachowanie u ptaków niewystępujące bez 
oddziaływania człowieka.  

Reakcje ptaków na ruch lotniczy obejmują wiele zachowań: od śledzenia samolotu wzrokiem, 
podwyższonej ostrożności, postawy i głosów ostrzegawczych, aż do podrywania się do lotu 
i ucieczki (spłoszenie) i zmian w aktywności dobowej. Reakcje mogą być kilkusekundowe lub 
długotrwałe np. powrót na miejsce żerowania, czy ponowne podjęcie przerwanej inkubacji 
(Skakuj i in. 2014). 

Autorzy badań wskazują, że najistotniejszym czynnikiem wywołującym daną reakcję 
w zachowaniu ptaków wydaje się być hałas (Kempf, Huppop 1997, Kelly et al. 2001, Kelly, 
Allan 2006, Blickley, Patricelli 2010). Hałas może w różnorodny sposób oddziaływać na tę 
grupę zwierząt. Trudno uchwytnymi skutkami przebywania w środowisku zanieczyszczonym 
hałasem są efekty fizjologiczne prowadzące do zmian w zachowaniu ptaków, a skrajnym 
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przypadku, intensywny hałas może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu (Dooling, Popper 
2007). Co jednak w praktyce nie występuje na lotniskach (Skakuj i in. 2014).  

Wysokie natężenie hałasu może wpływać na procesy reprodukcyjne, np. na skutek opuszczenia 
lęgów, co może przełożyć się na stan populacji w danym regionie (mniejszy sukces lęgowy, 
zaburzenia bilansu energetycznego w okresach zimowania i migracji związanego z płoszeniem 
w miejscach istotnych koncentracji (Efroymson et al. 2001, Pepper et al. 2003). 

Niepokojenie i przepłaszanie wpływa ogólnie negatywnie na kondycję ptaków, zwiększając 
równocześnie narażenie na drapieżnictwo. 

Jak podają Delaney et al. 1999 z uwagi na sposób rozchodzenia się fal dźwiękowych, zbliżający 
się samolot wywołuje intensywniejsze reakcje, niż kiedy się oddala. Jednocześnie wskazuje się 
na większe negatywne reakcje ptaków na hałas, ruch ludzi i maszyn na ziemi niż na przelatujące 
nisko samoloty. 

Nie wszystkich jednak ptaków dotyczą gwałtowne reakcje i efekt odstraszania powodowany 
przez samoloty. Część ptaków przyzwyczaja się do warunków panujących na samym lotnisku 
i wokół niego. Zjawisko nazywane habituacją dotyczy najczęściej gatunków osiadłych, 
korzystających z tego samego obszaru, często wręcz preferujących uwarunkowania 
charakterystyczne dla lotnisk, tj. duży, otwarty teren, często trawiasty, regularnie koszony 
(łatwość wypatrzenia zdobyczy np. dla drapieżnych). Wśród gatunków najczęściej 
eksploatujących tereny lotnisk są krukowate (wrona, gawron), mewy np. śmieszka, niektóre 
drapieżne np. pustułka, myszołów oraz ptaki wróblowe jak skowronki, świergotki, pliszki 
(Kitowski 2011, obserwacje własne autorów niniejszego opracowania). 

Poziom hałasu na lotnisku uzależniony jest od wielu aspektów. Znaczenie mają tu: rodzaj 
samolotów, czynniki atmosferyczne (np. wiatr), ukształtowanie terenu (możliwość odbicia się 
fal dźwiękowych np. od zbocza wzgórza, ściany lasu, szpalerów krzewów itp.). Istotne jest 
także tło akustyczne danego miejsca, czyli rzeczywiste natężenie hałasu. 

W wyniku prowadzonych badań awifauny wykazano, że najliczniejszymi gatunkami 
stwierdzanymi na obszarze inwentaryzacji były pospolite, synantropijne gatunki ptaków takie 
jak: szpak, grzywacz, gołąb domowy, kawka, czyli gatunki przyzwyczajone do obecności 
człowieka i stosunkowo dobrze tolerujące podwyższony poziom hałasu.  

Skakuj i in. 2014 wskazują, że wykorzystanie procedur SID (Standard Instrument Departure) 
przy starcie i STAR (Standard Instrument Arrival) przy lądowaniu powoduje, że samoloty 
w rejonach portów lotniczych poruszają się po precyzyjnie wyznaczonej trasie. W efekcie 
większość lądujących i startujących samolotów przelatuje tą samą trasą nad ściśle określonymi 
obszarami. Lokalizacja zatem i zorientowanie w przestrzeni pasa startowego, a co za tym idzie 
przybliżone określenie tras przelotów względem miejsc częstego przebywania ptaków ma 
kluczowe znaczenie dla minimalizowania oddziaływania na ptaki związanego głównie z emisją 
hałasu, ale także prawdopodobieństwem bezpośredniej kolizji. 

W niniejszym opracowaniu wykonano szereg obserwacji, które miały m.in. wykazać, która 
z planowanych lokalizacji pasa startowego miałaby w wyniku realizacji większy, a która 
mniejszy wpływ na ptaki. 

Roczna analiza kierunków przelotów ptaków sporządzona dla każdego z okresów 
fenologicznych osobno metodą obserwacji z punktów, jak również za pomocą radaru w okresie 
migracji, nie wykazała jednak na przedmiotowym terenie dominujących kierunków przelotów 
ptaków. Analiza danych z badań radarowych nie wykazała obecności lokalnych korytarzy 
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migracyjnych. Stwierdzono wobec tego, że w badanym obszarze ptaki migrują szeroką ławą, 
a jedynie w bardzo małej skali przestrzennej da się stwierdzić, iż pojedyncze gatunki (stada) 
preferują lokalnie pewne układy siedlisk jako miejsca do częstszego przebywania lub lotów 
(patrz wyniki inwentaryzacji – Załacznik nr I). 

Analiza natężenia przelotów liczba osobników/godzinę (osobn. h-1) wszystkich gatunków 
ptaków w ciągu całego roku dla badanych lokalizacji związanych z wariantami umiejscowienia 
nowej drogi startowego (punkty obserwacyjne P1-P8) wykazała różnice istotne statystycznie 
(test Kruskala-Wallisa: H7, 238=19,85 p=0,0059). Wyniki testu wielokrotnych porównań Dunna 
wykazały jednak podobieństwo wszystkich punktów poza P3. Punkt trzeci ma największą 
medianę wartości natężenia przelotów. Był to jednak punkt zlokalizowany w pobliżu 
istniejącego lotniska, wspólny dla obu wariantów inwestycji. 

Rysunek 53 Wartości natężenia przelotów wszystkich ptaków na poszczególnych  punktach 
obserwacyjnych na badanym terenie zarejestrowane w ciągu 30 serii kontroli 

 
Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

Wyniki badań z wykorzystaniem radaru wykazały, że na badanym terenie w okresie migracji 
jej intensywność (np. wysokość, szybkość lotu, liczba przelatujących ptaków, rozciągnięcie 
w czasie) uzależniona jest przede wszystkim od warunków pogodowych, nie jest związana ze 
specyfiką terenu. 

Rozpoznane wzorce przemieszczania się ptaków nad badanym obszarem nie przyniosły 
jednoznacznej odpowiedzi na to, w jakim wariancie lokalizacyjnym opisywane wcześniej 
oddziaływania związane z nową droga startową byłyby mniej znaczące. Na podstawie rocznych 
obserwacji można założyć, że w obu wariantach lokalizacyjnych droga startowa 
w konsekwencji jej wykorzystania, stanowić będzie obiekt o podobnym oddziaływaniu na 
przelatujące ptaki. Przy analizie oddziaływania należy wobec powyższego zwrócić uwagę 
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przede wszystkim na oddziaływanie lokalizacji przesięwzięcia na populacje lęgowe ptaków 
(etap realizacji inwestycji). 

Ocena zagrożenia dla ptaków z tytułu prawdopodobieństwa kolizji ze statkami 
powietrznymi 

W przypadku zderzenia samolotu z ptakami skala zniszczeń spowodowanych kolizja zależy od:  

• ciężaru/wielkości ptaka danego gatunku, ponieważ  

• energia, jaka towarzyszy kolizji statku powietrznego z pojedynczym dużym ptakiem lub 
stadem ptaków jest bardzo duża. Zgodnie z zasadami fizyki im większa masa (m) 
poruszającego sie obiektu tym większa energia on dysponuje 

• e=0,5 mv2 (przy zachowaniu tej samej prędkości - v).  

• liczby ptaków (jeśli lecą w stadzie), ponieważ 

• mniejsze, pojedyncze ptaki mogą nie stanowić zagrożenia jednak mniejsze ptaki lecące 
w większym stadzie stanowią podobne zagrożenie jak większe gatunki lecące pojedynczo 
(Dolbeer i in. 2009). Przyjęty został w związku z tym podział na kategorie poziomów 
ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami w zależności od masy (wielkości) jak i 
zachowania ptaków (gatunki tworzące stada) 

• prędkości samolotu, energia zderzenia wzrasta proporcjonalnie do kwadratu prędkości. 

W przypadku badanej lokalizacji lotniska zarówno kontrole metodami klasycznymi, jak 
i z wykorzystaniem systemu radarowego wykazały niski, poniżej 1 % udział gatunków 
z kategorii "bardzo duże" (Bd) czyli o masie >1,8 kg, o udowodnionym najwyższym poziomie 
ryzyka ze względu na prawdopodobieństwo zderzeń ze statkami powietrznymi - poziomy 
ryzyka 1 i 2A (Sowden at al. 2007). 

Ogółem gatunki z poziomów ryzyka 1-4 stanowiły 74,2% wszystkich obserwowanych na 
punktach P1-P8, resztę stanowiły gatunki najmniejsze, o najniższym stwierdzonym poziomie 
ryzyka (poziomy 5 i 6). 

Przeloty gatunków drobnych (poziomy ryzyka 4-6) stanowiły: 

• w przypadku badań metodą obserwacji z punktów - 63% ogółu obserwacji (badania 
wykonywane w dzień, wykonywane w okresie całego roku); 

• w przypadku badań z wykorzystaniem systemu radarowego - ponad 90% (badania 
uwzględniające przeloty nocne, wykonywane tylko w okresie migracji).  
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Rysunek 54 Zmiany natężenia przelotów ptaków z gatunków najwyższego i wysokiego ryzyka 
(poziomy ryzyka 1-3 oraz 4A) w poszczególnych miesiącach obserwowane z punktów na 
badanym terenie 

 
Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

W przypadku stad ptaków kluczowa dla bezpieczeństwa lotów jest rzecz jasna ich wielkość 
(liczebność), ale istotną rolę może odgrywać także ich skład gatunkowy (w przypadku stad 
wielogatunkowych). W sytuacji zagrożenia gatunek najbardziej płochliwy w stadzie reaguje 
i zrywa się do lotu jako pierwszy, inicjując spłoszenie całego stada, także gatunków mniej 
wrażliwych. Działa tu obronny (ostrzegawczy) efekt zbiorowy.  

Jeśli chodzi o przeloty stadne zarejestrowane podczas badań (metodami klasycznymi) na 
przedmiotowym terenie to zdecydowaną większość >80 % stanowiły przeloty stad do 10 
osobników. Dominowały przeloty stad jednogatunkowych <95%. Stada wielogatunkowe 
tworzyły najczęściej pospolite krukowate lub drozdy. Stada liczniejsze tzn. powyżej 10 
osobników stanowiły <20%, przy czym stada liczne tzn. ponad 100 osobników stanowiły 
<0,5% wszystkich obserwowanych. Spośród 6810 obserwacji przelotów ptaków na wszystkich 
punktach 3137 (46 %) dotyczyło przelotów stadnych. 
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Rysunek 55 Udział % poszczególnych kategorii liczebności stad ptaków we wszystkich przelotach 
stadnych zarejestrowanych na punktach obserwacyjnych P1-P8 podczas 30 serii kontroli 

 
Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

Etap likwidacji 

Faza likwidacji inwestycji może nastąpić po wieloletnim okresie użytkowania (ok. 20 a nawet 
30 lat). Należy przyjąć, że zmiany środowiskowe, jakie utrwalą się po tak długim okresie będą 
w większości nieodwracalne. Zmiany, które nastąpią w początkowej fazie sukcesji po 
likwidacji inwestycji, nie spowodują przywrócenia stanu sprzed budowy lotniska.  

Likwidacja przedsięwzięcia będzie miała podobnie destrukcyjny wpływ na środowisko jak jego 
budowa. Rozmiary zmian w środowisku uzależnione będą m.in. od czasu, jaki upłynie od 
ukończenia budowy do likwidacji. Na kierunki zmian w tym okresie w tym na regenerację 
środowiska po zniszczeniach spowodowanych budową nowej drogi startowej, szczególnie 
w wariancie centralnym, istotny wpływ, będzie miał sposób eksploatacji otoczenia lotniska. 

Z pewnością największe zmiany w środowiska nastąpią w pobliżu likwidowanej infrastruktury. 
Związane jest to między innymi, tak jak w przypadku etapu budowy, z powstaniem zaplecza 
budowlano – likwidacyjnego (zapylenie, hałas, wibracje, ruch pojazdów). W ocenie wzięto pod 
uwagę zestaw oddziaływań zbliżony do tego z fazy realizacji przedsięwzięcia. Wymienione 
zagrożenia dotyczą obu wariantów lokalizacyjnych inwestycji. 

Podsumowując, po likwidacji lotniska (jego fragmentu z drogą startową i infrastrukturą 
towarzyszącą) teoretycznie może nastąpić rekolonizacja terenu w zależności od kierunku 
sukcesji. 
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Tabela 70 Oddziaływania na ptaki związane z powstaniem inwestycji 

Ptaki 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
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R
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wyburzanie obiektów utrata miejsc lęgowych X    X  X     X    X 

hałas i wibracje  
(praca maszyn) 

płoszenie, ucieczka z miejsc 
narażonych na oddziaływanie 

X   X  X X X  X X     X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (praca maszyn) 

pogorszenie jakości siedlisk 
rozrodczych i żerowiskowych 

X  X X  X  X  X X     X 

wycinka drzew i 
krzewów, usunięcie 
darni 

odsłonięcie powierzchni gleby i 
utrata dotychczasowych siedlisk 
lęgowych i żerowiskowych 

X    X X X     X    X 
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Ptaki 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 
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kr
ót

ko
te

rm
in

ow
e 

śr
ed

ni
ot

er
m

in
ow

e 

dł
ug

ot
er

m
in

ow
e 

ch
w

ilo
w

e 

st
ał

e 

po
śr

ed
ni

e 

be
zp

oś
re

dn
ie

 

sk
u

m
ul

ow
an

e 

w
tó

rn
e 

sy
ne

rg
ic

zn
e 

od
w

ra
ca

ln
e 

ni
eo

dw
ra

ca
ln

e 

tr
an

sg
ra

ni
cz

ne
 

po
zy

ty
w

ne
 

ne
ut

ra
ln

e 

ne
ga

ty
w

ne
 

wykonanie wykopów 
zniszczenie siedlisk lęgowych i 
żerowiskowych 

X   X   X   X X     X 

montaż infrastruktury 
utrata siedlisk lęgowych i 
żerowiskowych 

X    X  X   X  X    X 

transport kolizje X   X   X X    X    X 

organizacja 
i eksploatacja terenu 
budowy i zaplecza 
(oświetlenie, 
wytwarzanie 
odpadów) 

utrata siedlisk lęgowych i 
żerowiskowych 

X   X   X    X     X 
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Ptaki 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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zmiany stosunków 
wodnych 

utrata siedlisk lęgowych i 
żerowiskowych 

  X  X X    X  X    X 

E
K
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O
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T
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C
JI

 

hałas (ruch lotniczy) płoszenie, ucieczka z miejsc 
narażonych na oddziaływanie 

  X  X  X X  X X     X 

kolizje z samolotami 

narażenie na zabijanie, 
(niebezpieczeństwo 
spowodowania katastrofy 
lotniczej) 

X    X  X     X X   X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, wody 
(np. w przypadku 
katastrofy lotniczej, 
uszkodzenia silnika 
itp.) 

pogorszenie jakości siedlisk 
rozrodczych i żerowiskowych 

X  X X  X  X  X X     X 
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Ptaki 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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przyspieszenie 
synantropizacji 

modyfikacje siedlisk w kierunku 
zubożenia miejsc występowania 
awifauny, wyeliminowanie 
niektórych gatunków  

  X  X X  X X   X    X 

utrzymywanie niskiej 
bioróżnorodności 
powstałych siedlisk 

zubożenie miejsc występowania 
awifauny  np. niska zasobność 
pokarmowa, brak miejsc do 
rozrodu 

  X  X X X X X   X    X 

L
IK

W
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A
C

JI
 

wyburzanie obiektów utrata miejsc lęgowych X    X  X     X    X 

hałas i wibracje  
(praca maszyn) 

płoszenie, ucieczka z miejsc 
narażonych na oddziaływanie 

X   X  X X X  X X     X 
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Ptaki 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
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organizacja 
i eksploatacja terenu 
budowlano-
likwidacyjnego i 
zaplecza 
(oświetlenie, 
wytwarzanie 
odpadów) 

utrata siedlisk lęgowych i 
żerowiskowych 

  X X   X    X     X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (praca maszyn) 

pogorszenie jakości siedlisk 
rozrodczych i żerowiskowych 

X  X X  X  X  X X     X 

L
IK

W
ID

A
C

JI
 

wykonanie wykopów 
zniszczenie siedlisk lęgowych i 
żerowiskowych 

X   X   X   X X     X 

transport kolizje X    X  X X    X    X 
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Ptaki 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
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zmiany stosunków 
wodnych 

utrata siedlisk lęgowych i 
żerowiskowych 

  X  X X    X  X    X 

spontaniczne 
odtwarzanie się siedlisk 
właściwych dla okresu 
sprzed realizacji 
inwestycji 

demontaż infrastruktury lotniska i 
usunięcie jej z obszarów zajętych 
pozwoli na odtwarzanie się 
siedlisk, także dogodnych dla 
ptaków 

  X  X X   X  X   X   

X - wystąpienie oddziaływania 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 
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Podsumowanie  

Budowa nowej drogi startowej, a następnie jej eksploatacja związana z ruchem lotniczym, 
będzie oddziaływała negatywnie na środowisko przyrodnicze, w tym ptaki. Oddziaływania 
występują zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji 
przedsięwzięcia w przyszłości. Należy jednak podkreślić, że w praktyce nie istnieją 
przedsięwzięcia nie wywołujące wpływu na przyrodę ożywioną, a różnice polegają tylko na 
stopniu przekształcenia środowiska i efektach, jakie może to przynieść w przyszłości. 

Ocena oddziaływania na środowisko wykonana na podstawie inwentaryzacji oraz rocznych 
obserwacji ptaków na terenie inwestycji i w jego okolicy wskazuje jednak, że oddziaływanie to 
nie będzie istotnie negatywne dla awifauny. Ze względu na możliwie najlepsze jej zachowanie 
i ochronę rekomenduje się wariant północny jako wariant do realizacji. 

 Ssaki poza nietoperzami  

Prace związane z realizacją projektowanej inwestycji będą wiązały się z negatywnym 
oddziaływaniem na lokalne populacje ssaków. Wskazując negatywne oddziaływanie na 
inwentaryzowanym obszarze uwzględniono jego występowanie w dwóch strefach, którymi są: 

• obszar bezpośredniego oddziaływania inwestycji - obejmujący strefę zasięgu planowanych 
prac związanych z budową nowego pasa startowego oraz rozbudową lotniska, na którym 
w związku z realizacją przedsięwzięcia zniszczona zostanie aktualnie występująca, 
naturalna szata roślinna oraz warstwa gleby, czyli całość lub fragmenty siedlisk 
występujących na tym terenie gatunków ssaków (odpowiadający powierzchniowo 
obszarowi planowanej inwestycji (OL); 

• obszar pośredniego oddziaływania - bufor oddziaływania inwestycji maksymalnie do 500 
m od granic obszaru bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia. Ustanowienie tej 
strefy jest związane z mobilnością ssaków oraz wpływu prac przygotowawczych 
i budowlanych na ich siedliska położone w sąsiedztwie obszaru planowanej inwestycji 
(BOL).  

Zestawienie czynników (kategorii oddziaływań) wpływających negatywnie na ssaki 
w poszczególnych etapach inwestycji przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 71 Przewidywane rodzaje oddziaływań na ssaki związane z powstaniem inwestycji 

Teriofauna (bez nietoperzy) 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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wyburzanie 
obiektów 

utrata potencjalnych schronień, 
miejsc zimowania (głównie dotyczy 
Micromammalia np. myszarki 
zaroślowej) 

X    X  X     X    X 

hałas i wibracje  
(praca maszyn) 

zaniepokojenie, ucieczka z miejsc 
narażonych na oddziaływanie 

X   X  X X X  X X     X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (praca 
maszyn) 

pogorszenie jakości siedlisk, miejsc 
bytowania np. żerowisk 

X  X X  X X X  X X     X 
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Teriofauna (bez nietoperzy) 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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karczowanie drzew 
i krzewów, 
usunięcie darni 

odsłonięcie powierzchni gleby i 
utrata/przekształcenie 
dotychczasowych siedlisk (miejsc 
żerowania, schronień, miejsc 
zimowania), przypadkowe zabijanie 
osobników (szczególnie dotyczy 
Micromammalia) 

X    X X X     X    X 

wykonanie 
wykopów 

utrata/modyfikacja siedlisk (miejsc 
bytowania, żerowania, schronień), 
potencjalne pułapki terenowe (jeżeli 
dojdzie do długotrwałego uwięzienia 
osobników w wykopie może 
nastąpić śmierć osobników - dotyczy 
to głównie drobnych zwierząt 
Micromammalia), zakłócenia 
lokalne 

X   X  X X   X X     X 

zmiany stosunków 
wodnych 

utrata/modyfikacja siedlisk, miejsc 
bytowania (w szczególności dotyczy 
gatunków ziemnowodnych takich 
jak bóbr europejski, wydra, 
karczownik ziemnowodny) 

  X  X X    X  X    X 
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Teriofauna (bez nietoperzy) 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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montaż 
infrastruktury 

utrata siedlisk, miejsc bytowania   X  X X X   X  X    X 

transport 
kolizje, przypadkowe zabijanie w 
obrębie dróg dojazdowych 

X    X  X X    X    X 

organizacja 
i eksploatacja 
terenu budowy i 
zaplecza 
(oświetlenie, 
wytwarzanie 
odpadów) 

niepokojenie, ucieczka z miejsc 
narażonych na oddziaływanie, 
utrata/modyfikacja siedlisk, miejsc 
bytowania 

X   X  X X X   X     X 

E
K
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L

O
A

T
A

C
JI

 

Obecność barier 
(np. ogrodzenie 
terenu lotniska) 

Ograniczenie/ zakłócenie 
możliwości przemieszczania ssaków 

  X  X X  X  X X     X 

hałas (ruch 
lotniczy) 

zaniepokojenie, ucieczka z miejsc 
narażonych na oddziaływanie 

  X  X X X X  X  X    X 
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Teriofauna (bez nietoperzy) 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (np. w 
przypadku 
katastrofy 
lotniczej, 
uszkodzenia 
silnika itp.) 

pogorszenie jakości siedlisk X  X X  X X X  X X     X 

przyśpieszenie 
synantropizacji 

modyfikacja siedlisk, ograniczenie 
miejsc schronień, żerowania, 
rozrodu 

  X  X X   X   X    X 

utrzymanie niskiej 
bioróżnorodności 
powstałych 
siedlisk 

uboga baza pokarmowa   X  X X    X X     X 

L
IK

W
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A
C

JI
 

wyburzanie 
obiektów 

zniszczenie potencjalnych schronień, 
miejsc zimowania 

X    X  X     X    X 

hałas i wibracje  
(praca maszyn) 

niepokojenie, płoszenie, ucieczka z 
miejsc narażonych na oddziaływanie 

X   X  X X X  X X     X 
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Teriofauna (bez nietoperzy) 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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organizacja 
i eksploatacja 
terenu budowlano-
likwidacyjnego i 
zaplecza 
(oświetlenie, 
wytwarzanie 
odpadów) 

płoszenie, ucieczka z miejsc 
narażonych na oddziaływanie, 
utrata/modyfikacja miejsc bytowania 

X   X  X X X   X     X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (praca 
maszyn) 

pogorszenie jakości miejsc 
bytowania np. żerowisk 

X  X X  X X X  X X     X 

wykonanie 
wykopów 

modyfikacja miejsc bytowania, 
żerowania, potencjalne pułapki 
terenowe (jeżeli dojdzie do 
długotrwałego uwięzienia 
osobników w wykopie może 
nastąpić śmierć osobników - dotyczy 
to głównie drobnych zwierząt 
Micromammalia), zakłócenia 
lokalne 

X   X  X X   X X     X 
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Teriofauna (bez nietoperzy) 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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transport 
kolizje, przypadkowe zabijanie w 
obrębie dróg dojazdowych 

X    X  X X    X    X 

zmiany stosunków 
wodnych 

zniszczenie miejsc bytowania, 
ewentualne powstanie nowych 
siedlisk 

  X  X X    X  X  X X X 

spontaniczne 
odtwarzanie się 
siedlisk 
właściwych dla 
okresu sprzed 
realizacji 
inwestycji 

powstanie miejsc schronień, 
żerowania, rozrodu 

  X  X X   X  X   X   

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 
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Etap realizacji inwestycji spowoduje zakłócenia w środowisku przyrodniczym 
istotne dla ssaków, związane z przekształceniem i ubytkiem siedlisk, zwiększeniem 
efektu barierowego oraz możliwym bezpośrednim wpływem na liczebność 
populacji (możliwe nieumyślne zabijanie drobnych ssaków). 

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wiązał się przede wszystkim z całkowitą 
likwidacją szaty roślinnej i wykonaniem na terenie inwestycji różnego typu zmian 
na powierzchni i wewnątrz gruntu (głębokie wykopy, nasypy). Mogą nastąpić także 
odwodnienia oddziałujące przede wszystkim na siedliska gatunków związanych ze 
środowiskiem wodnym jak bóbr. Najbardziej dotkliwe skutki mogą dotyczyć 
przekształceń i odwodnień na podmokłym terenie położonym na południowy-
zachód od obecnego terenu lotniska cywilnego (rozlewiska rzeki Brzoskwinki). 

Okres eksploatacji inwestycji oznacza wieloletnie oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze spotęgowane wraz z uruchomieniem funkcjonowania nowego pasa 
startowego (całości lotniska po modernizacji). Rozpatrując zagadnienie 
oddziaływań planowanej inwestycji na faunę ssaków, nie można wykluczyć 
skutków mających lokalnie (na nowo zajętych terenach) wpływ na przemieszczanie 
zwierząt, przynajmniej w okresie zanim nastąpi adaptacja zwierząt do nowych 
warunków. Szczelne ogrodzenie wokół inwestycji z pewnością wyłączy część 
terenu z dotychczasowej penetracji zwierząt i ograniczy jej zasięg - ogrodzenie 
będą w stanie pokonać jedynie sprawnie wspinające się gatunki takie jak kuny lub 
tchórz. Nie przewiduje się natomiast wystąpienia negatywnych oddziaływań na 
etapie eksploatacji na Micromammalia. 

Oddziaływania na etapie likwidacji wiążą się z intensywnymi pracami 
technicznymi (praca maszyn, wywóz dużych mas materiałów itp.), co spowoduje 
zakłócenia środowiskowe podobne jak na etapie realizacji przedsięwzięcia. Należy 
spodziewać się okresowego wyłączenia tych terenów z penetracji przez ssaki. 
Dalsze użytkowanie terenu przez zwierzęta będzie zależne od sposobu 
zagospodarowania terenu. Oddziaływanie na etapie likwidacji, jak również jej 
skutki dla teriofauny w dużej mierze zależeć będą od tempa i kierunku 
kształtowania się siedlisk i zbiorowisk roślinnych. Powrót do równowagi 
ekologicznej będzie procesem długotrwałym i zależnym od stanu środowiska po 
pracach rozbiórkowych. Można przypuszczać, że nie wszystkie funkcje uda się 
odtworzyć bez celowego zagospodarowania. Rekolonizacja obszaru odsłoniętego 
po likwidacji inwestycji powinna nastąpić szybko przez gatunki drobnych ssaków 
preferujących tereny otwarte (norniki, mysz polna). Wraz z postępem sukcesji 
powinny pojawiać się gatunki typowo leśne (nornica ruda, mysz leśna). 

W obszarze przyszłej budowy nie występują korytarze ekologiczne podawane przez 
Jędrzejewskiego i in. (2005, 2006) i uzupełnione przez IBS PAN w Białowieży 
w 2012 r. Najbliższy korytarz ekologiczny według wspomnianych opracowań to 
korytarz rzeczny o randze krajowej Dolina Górnej Wisły, znajdujący się ok. 4 km 
od planowanej inwestycji.  

Na podstawie dokonanych obserwacji przemieszczeń ssaków w wyniku rocznej 
inwentaryzacji przyrodnicze, wykazano na badanym obszarze istotne w skali 
lokalnej trasy migracji ssaków (rozdział 3.4.4 Inwentaryzacji przyrodniczej), 
jednak żaden z planowanych wariantów inwestycyjnych nie koliduje z niniejszymi 
miejscami. 
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Z analizowanym w niniejszym opracowaniu obszarem związane są pospolite 
gatunki ssaków o statusie "łowne" takie jak sarna, dzik, borsuk, lis pospolity, kuna 
domowa, zając szarak, tchórz zwyczajny, norka amerykańska - łącznie co najmniej 
8 gatunków.  

Na podstawie stwierdzonych śladów obecności (np. kału) oraz obserwacji 
stwierdzono, że ogrodzenie lotniska są w stanie sforsować jedynie sprawnie 
wspinające się gatunki ssaków, np. kuna lub tchórz. 

Realizacja przedsięwzięcia może przede wszystkim wpłynąć na zasięg obszaru 
dotychczas penetrowanego przez zwierzęta ze względu na planowane ogrodzenie 
inwestycji oraz hałas, czy oświetlenie na etapie realizacji i eksploatacji. Obszar 
inwestycji przestanie być dostępny dla większości ssaków (zwłaszcza dużych 
i średnich).  

W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono, iż w badanym obszarze 
występuje co najmniej 7 gatunków chronionych ssaków (oprócz nietoperzy 
opisanych w odrębnym rozdziale), w tym dwa gatunki ziemnowodne wymienione 
także w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej, czyli bóbr europejski Castor fiber 
i wydra Lutra lutra. Z zestawu ssaków chronionych w granicach obecnie 
funkcjonującego lotniska odnotowano jedynie kreta europejskiego Talpa europaea 
chronionego częściowo, który zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt nie 
podlega jednak ochronie w obrębie trawiastych lotnisk. 

W obszarze badań na postawie zgryzów oraz konstrukcji takich jak żeremia 
i przetamowanie na cieku (Fot. 86-88, Dokumentacja fotograficzna – Załącznik 
nr I) odnotowano występowanie bobra europejskiego. Dwa żeremia bobrowe 
w badanym terenie położone są w dość bliskiej od siebie odległości (ok. 330 m), 
dlatego na podstawie informacji w literaturze i wiedzy eksperckiej założono, że te 
konstrukcje należą do jednej rodziny bobra europejskiego. Na potrzeby niniejszego 
opracowania przyjęto, iż z obszarem inwentaryzacji związane są co najmniej 4 
osobniki tego gatunku (1 rodzina - para rodzicielska wraz z potomstwem). Obszar 
położony w dolinie Brzoskwinki jest najprawdopodobniej terenem penetracji 
1 rodziny bobra europejskiego. 

Bóbr jest aktualnie gatunkiem pospolitym, co świadczy o sukcesie introdukcji tego 
gatunku. Wypełnił on sprzyjające mu środowiska, osiedlając się zarówno przy 
rzekach, w starorzeczach jak i przy systemach melioracyjnych. Bóbr jest gatunkiem 
w ekspansji. Polska populacja bobrów nie jest zagrożona w swym istnieniu. Pewne 
zagrożenie stanowi kłusownictwo występujące w Polsce i w innych krajach. 
Ponadto ludzie zabijają bobry wyrządzające szkody gospodarcze, podpalają ich 
żeremia i rozbierają tamy. Bobry giną także w kolizjach z pojazdami na drogach 
i liniach kolejowych. Realizacja inwestycji w przypadku wariantu centralnego 
spowoduje zniszczenie jednego z dwóch żeremi w rejonie rozlewiska w dolinie 
Brzoskwinki. Realizacja inwestycji w tym wariancie wymaga zastosowania działań 
minimalizujących. Szczegółowo przewidywany wpływ przedmiotowej inwestycji 
na bobra europejskiego opisano poniżej w podziale na warianty lokalizacyjne. 

W obszarze badań w rejonie stawów w Aleksandrowicach odnotowano wydrę 
Lutra lutra. Wydra jest gatunkiem terytorialnym, ale w porównaniu z bobrem 
charakteryzuje się wąską strefą oddziaływania na środowisko przybrzeżne i długimi 
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odcinkami penetracji brzegów cieków. Odcinek brzegu penetrowany przez 
osobnika może rozciągać się na długości od kilku do kilkunastu a nawet 
kilkudziesięciu kilometrów, przy czym tereny łowne samców i samic mogą się 
częściowo nakładać. Sytuacja wydry jako gatunku jest w Polsce dobra, na co 
wskazuje jej znaczna liczebność w sieci wodnej głównych rzek i ich dorzeczy. 
Głównymi czynnikami ograniczającymi liczebność wydry jest brak ryb 
w śródleśnych rzekach oraz likwidacja bagien. Ponadto zagrożeniem dla gatunku 
jest kłusownictwo, psy i kolizje z pojazdami.  

W trakcie badań nie stwierdzono obecności wydry w obszarze bezpośredniego 
oddziaływania przedsięwzięcia ani w wariancie centralnym ani północnym. Jednak 
należy pamiętać, iż jest to zwierzę bardzo mobilne i przemieszczające się na duże 
odległości - znając jej upodobanie do wykorzystywania do swoich celów 
bobrowych konstrukcji nie można wykluczyć jej obecności w strefie 
bezpośredniego oddziaływania w trakcie budowy wariantu centralnego Ocena 
ewentualnych oddziaływań inwestycji na wydrę znajduje się w poniższych opisach.  

Według danych otrzymanych z RDOŚ w Krakowie oraz informacji zawartych 
w publikacji Matyska i in. (2013) wiadomo, iż w rejonie lotniska pomiędzy 
Mydlnikami, Olszanicą, a Balicami na wzniesieniu Osławska w latach 2010-2011 
stwierdzono stanowisko chomika europejskiego Cricetus cricetus. Według 
EIONET (Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska) w okresie 2001-
2012 odnotowano w Polsce 218 lokalizacji chomika. Gryzoń ten charakteryzuje się 
wysoką plastycznością w wyborze siedlisk. Zagrożeniami dla danego gatunku są 
przede wszystkim antropopresja, intensyfikacja rolnictwa, stosowanie biocydów, 
hormonów i substancji chemicznych oraz presja drapieżników, w tym bardzo 
istotne drapieżnictwo psów i kotów. 

Kolonia zlokalizowana jest na zboczach o wystawie wschodniej oraz południowo-
wschodniej poza obszarami oddziaływania bezpośredniego planowanych 
wariantów inwestycji. Stanowisko znajduje się w 500-metrowym buforze 
pośredniej strefy oddziaływania obydwu wariantów inwestycji (co najmniej ok. 270 
m od bezpośredniego obszaru oddziaływania) i nie przewiduje się znacząco 
negatywnego wpływu przedsięwzięcia na ten gatunek. 

W obszarze pośredniego oddziaływania inwestycji odnotowano gronostaja 
Mustela erminea. Gronostaj jest szeroko rozprzestrzenionym, niewielkim 
drapieżnikiem z rodziny łasicowatych, żywiącym się gryzoniami. Towarzyszy 
licznym zespołom drobnych ssaków, zasiedlając różne środowiska naturalne. 
Typowymi środowiskami życia gronostaja są doliny rzeczne, rozległe otwarte 
bagna, turzycowiska, żyzne lasy przecinane rzekami i strumieniami, wilgotne łąki 
oraz zarośla. Gronostaje nie unikają sąsiedztwa człowieka i wchodzą nawet w obręb 
dużych miast, osiedlając się w starych parkach i na cmentarzach. Na badanym 
terenie stwierdzano go na podstawie bezpośredniej obserwacji.  

W trakcie badań nie stwierdzono obecności gronostaja w obszarze bezpośredniego 
oddziaływania przedsięwzięcia ani w wariancie centralnym ani północnym, jednak 
nie można wykluczyć jego obecności w strefie bezpośredniego oddziaływania 
w trakcie budowy wariantu centralnego. Ocena ewentualnych oddziaływań 
inwestycji na gronostaja znajduje się w poniższych opisach z podziałem na 
warianty. 
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Podczas prac terenowych wiewiórka Sciurus vulgaris była stwierdzona 
w niewielkim zadrzewieniu przy granicy z Lotniskiem przy DW774 (ul. Na 
Lotnisko) poza strefą bezpośredniego oddziaływania inwestycji. Wiewiórka 
występuje przede wszystkim w dużych iglastych kompleksach leśnych, ale 
odnotowuje się ją także w lasach liściastych i mieszanych, w parkach, ogrodach 
i niewielkich drzewostanach iglastych. Gatunek ten jest traktowany jako pospolity 
w środowisku lasów, choć występuje nielicznie. Realizacja może spowodować 
unikanie rejonów w zasięgu hałasu, jednak zważając na fakt, iż głównym, 
preferowanym siedliskiem dla niniejszego gatunku są przede wszystkim iglaste 
kompleksy leśne, przedsięwzięcie niezależnie od wariantu nie będzie odgrywać 
znaczącej roli dla kształtowania się liczebności tego gatunku. 

Ryjówka aksamitna Sorex araneus powszechnie występuje na terenie całej 
Polski, spotykana jest we wszystkich typach zbiorowisk roślinnych. Ryjówka 
aksamitna preferuje chłodne, wilgotne i zacienione siedliska z gęstą roślinnością, 
takie jak lasy łęgowe i szuwary trzcinowe. Jednakże toleruje szeroki zakres siedlisk 
i jest obecna (choć przy niższych zagęszczeniach) w obszarach suchych jak 
różnorakie lasy, zarośla, pobocza dróg, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 
a nawet wydmy. Jej obecność stwierdzono w obszarze pośredniego oddziaływania 
inwestycji, ale nie można wykluczyć jej obecności w strefie bezpośredniego 
oddziaływania, zwłaszcza w wariancie centralnym. Podczas realizacji inwestycji 
wariantu centralnego nastąpi przekształcenie dostępnych siedlisk dla ryjówki 
aksamitnej oraz występuje ryzyko uśmiercenia pojedynczych osobników w trakcie 
prac inwestycyjnych, ale nie przewiduje się istotnie negatywnego oddziaływania 
inwestycji na lokalne i regionalne populacje tego pospolitego gatunku, 
zasiedlającego wiele różnorodnych siedlisk. 

Ryjówka malutka Sorex minutus stanowi gatunek konkurencyjny dla ryjówki 
aksamitnej. Zasiedla stosunkowo wilgotne obszary o gęstej roślinności na poziomie 
gruntu, ale preferuje tereny bardziej wilgotne niż S. araneus. Występuje w wielu 
różnorodnych siedliskach, w tym na bagnach, łąkach, wrzosowiskach, wydmach, 
krawędziach lasów, obszarach skalnych, zaroślach i lasach górskich. Podczas 
realizacji przedsięwzięcia wariantu centralnego nastąpi likwidacja lub 
przekształcenie dostępnych siedlisk dla ryjówki malutkiej oraz występuje ryzyko 
uśmiercenia pojedynczych osobników w trakcie prac inwestycyjnych, ale nie 
przewiduje się istotnie negatywnego oddziaływania inwestycji na lokalne 
i regionalne populacje tego dość pospolitego gatunku, zasiedlającego podobnie jak 
ryjówka aksamitna wiele różnorodnych siedlisk. 

Karczownik ziemnowodny Arvicola terrestris syn. amphibius jest gatunkiem 
szybko adaptującym się i jest w stanie przetrwać w szeregu siedlisk wokół rzek, 
strumieni i bagnisk na nizinach i w górach. Jest silnym pływakiem i wspinaczem. 
Zamieszkuje przede wszystkim wolno płynące rzeki, jeziora i inne zbiorniki 
o stałym poziomie wody. Preferuje środowiska wilgotne i nadwodne (łęgi, 
torfowiska niskie, łąki, sady, szkółki leśne) ze stromymi brzegami z gęstą trawą 
i bujną roślinnością. Występuje także w innych otwartych, wilgotnych siedliskach, 
takich jak poprzecinane rzekami lub kanałami bagna turzycowe i wilgotne łąki. 
Uważany jest za gatunek pospolity w odpowiadających mu środowiskach, w sadach 
traktowany jest jako szkodnik, co przesądziło o jego fakultatywnej ochronie. Nowe 
badania wskazują na spadek liczebności tego gatunku w środowiskach nadwodnych 
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ze względu na drapieżnictwo norki amerykańskiej. Obecność niniejszego gatunku 
stwierdzono w obszarze pośredniego oddziaływania inwestycji. Realizacja 
inwestycji spowoduje najprawdopodobniej unikanie rejonów w zasięgu hałasu. 
Mimo przekształceń siedlisk aktualnie dostępnych dla niniejszego gatunku, nie 
przewiduje się, aby planowana inwestycja miała istotny wpływ na lokalną 
populację karczownika. 

Myszarka (mysz) zaroślowa Apodemus sylvaticus jest gatunkiem bardzo łatwo 
adaptującym się i zamieszkującym szeroką gamę siedlisk, w tym wszelkiego 
rodzaju lasów (a dokładnie w ich obrzeżach), zaroślach, wrzosowiskach, a nawet 
na wydmach. Znajduje się ją również w wielu antropogenicznych siedliskach, 
takich jak podmiejskie i miejskie parki, ogrody i nieużytki, pastwiska i grunty orne 
oraz plantacje leśne. Zimą przenosi się do budynków. Podczas realizacji 
przedsięwzięcia zwłaszcza wariantu centralnego może nastąpić przekształcenie 
dostępnych siedlisk dla niniejszego gatunku oraz występuje ryzyko uśmiercenia 
pojedynczych osobników w trakcie prac inwestycyjnych. Jednak należy podkreślić, 
iż planowana inwestycja nie stanowi dla myszarki zaroślowej realnego zagrożenia. 

Kret Talpa europaea podlega w Polsce ochronie częściowej, za wyjątkiem 
osobników na terenach ogrodów, upraw ogrodniczych, upraw ogrodniczych, 
szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz 
obiektów sportowych, co pozwala na usuwanie tych zwierząt z wymienionych 
rodzajów zagospodarowania, gdzie jego obecność może być traktowana jako 
uciążliwa. Na badanym terenie spotykano licznie kretowiska. Niniejszy gatunek 
zasiedla duże spektrum środowisk (lasy liściaste, łąki, pastwiska, tereny uprawne, 
ogrody, parki itp.). Kret jest obecny w większości siedlisk, gdzie jest wystarczająco 
głęboka warstwa gleby, aby umożliwić mu budowę jego rozległych nor. Rzadko się 
go natomiast spotyka w lasach iglastych, siedliskach piaszczystych, kamienistych 
lub w gruntach trwale zalanych wodą. Jest to gatunek bardzo pospolity i nie 
przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na lokalne, regionalne 
i krajowe populacje tego gatunku niezależnie od wybranego wariantu. 

Badania terenowe nie potwierdziły obecności jeża wschodniego, łasicy, rzęsorka 
rzeczka ani badylarki, jednak siedliska stwierdzone w obszarze badań odpowiadają 
wymaganiom wyżej wymienionych gatunków i nie można wykluczyć ich 
obecności w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. 

Jeż wschodni Erinaceus roumanicus jest gatunkiem o szerokim zasięgu 
geograficznym w Polsce, preferuje lasy liściaste i mieszane, także zadrzewienia 
parkowe. Jeż wschodni zajmuje tereny rolnicze, parki i ogrody na obszarach 
wiejskich i miejskich, zarośla oraz krzewiaste siedliska na skraju lasów przede 
wszystkim liściastych. Jeż wschodni, tak jak i jeż zachodni jest obecnie dużo 
częściej związany z siedliskami antropogenicznymi niż z naturalnymi. Niniejszy 
gatunek zimuje w środowiskach suchych. Realizacja inwestycji spowoduje 
najprawdopodobniej unikanie rejonów w zasięgu hałasu. Nie przewiduje się, aby 
planowana inwestycja miała istotnie negatywny wpływ na lokalną populację jeża 
wschodniego. 

Łasica Mustela nivalis jest mniejszym od gronostaja pospolitym przedstawiciel 
łasicowatych w faunie Polski. Wykorzystuje podobną bazę żerową jak gronostaj. 
Większe osobniki występują zwykle w środowiskach otwartych, szczególnie na 
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podmokłych turzycowiskach, natomiast, mniejsze w lasach. Zamieszkuje każde 
środowisko, w którym żyją drobne gryzonie, a więc zarośla, obrzeża lasów, łąki, 
bagna turzycowe, brzegi rzek, pola oraz tereny zabudowań wiejskich. W miastach 
zamieszkuje chętnie parki, ogródki działkowe i cmentarze. Zimą przenosi się często 
z pól w pobliże wiejskich zabudowań gospodarczych. Realizacja inwestycji 
spowoduje najprawdopodobniej unikanie rejonów w zasięgu hałasu. Mimo 
przekształcenia części siedlisk obecnie dostępnych dla niniejszego gatunku 
w wariancie centralnym nie przewiduje się, aby planowana inwestycja miała 
istotnie negatywny wpływ na lokalną populację łasicy niezależnie od wybranego 
wariantu. 

Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens jest gatunkiem ziemnowodnym związanym 
z szerokim spektrum środowisk wilgotnych, zarówno słodko-, jak i słonowodnych, 
w tym jezior, rzek, strumieni, rowów melioracyjnych, starorzeczy, bagien, 
torfowisk, wilgotnych łąk i lasów, wybrzeży. Jest to gatunek najbardziej związany 
z wodą ze wszystkich europejskich ryjówkowatych. Poluje zarówno w wodzie, jak 
i na lądzie. Podczas realizacji przedsięwzięcia w wariancie centralnym nastąpi 
przekształcenie dostępnych siedlisk dla niniejszego gatunku oraz występuje ryzyko 
uśmiercenia pojedynczych osobników w trakcie prac inwestycyjnych. W skali 
lokalnej oddziaływanie może być znaczące do momentu ustabilizowania się 
stosunków wodnych, natomiast w skali regionu i kraju nie wystąpi znaczące 
negatywne oddziaływania na populacje tego gatunku. 

Badylarka Micromys minutus jest obecna w szerokim zakresie siedlisk, włączając 
siedliska z wysokimi trawami, na terenach podmokłych (turzycowiska, podmokłe 
łąki, strefa madowa rzek, lasy łęgowe), w strefie roślin przybrzeżnych, na polanach/ 
rębniach, na krawędziach wilgotnych lasów, w zaroślach. Niniejszy gatunek 
przystosował się także do różnorodnych siedlisk antropogenicznych, włączając 
ogrody i grunty orne, rowy odwadniające, pola ryżu lub innych zbóż. Ma wysoką 
tolerancję względem zaburzonych zbiorowisk. Jest to gatunek pospolity 
w odpowiadających jej środowiskach i podlega wyraźnym cyklom liczebności. Nie 
jest to gatunek zagrożony wskutek celowych działań ze strony człowieka poza 
obszarami intensywnego rolnictwa. W wyniku realizacji inwestycji w wariancie 
centralnym nastąpi przekształcenie dostępnych siedlisk dla niniejszego gatunku 
oraz występuje ryzyko uśmiercenia pojedynczych osobników w trakcie prac 
inwestycyjnych. W skali Polski, jak również w skali lokalnej, niezależnie od 
wariantu realizacji planowanej inwestycji, nie jest gatunkiem zagrożonym. 

Wariant północny 

Realizacja wariantu północnego przewidziana jest głównie w obszarze aktualnie 
funkcjonującego, ogrodzonego portu lotniczego. Niniejszy teren jest już znacząco 
przekształcony i zgodnie z wynikami inwentaryzacji nie stanowi atrakcyjnych 
siedlisk dla chronionej teriofauny, z wyjątkiem kreta europejskiego, który jednak 
w granicach lotniska traci status ochrony. W obszarze bezpośredniego 
oddziaływania inwestycji nie przewiduje się zatem obecności chronionych 
gatunków ssaków (ewentualnie za wyjątkiem przedstawicieli Micromammalia), 
a w strefie pośredniego wpływu inwestycji znajdą się gatunki chronione takie jak 
bóbr europejski, wydra, gronostaj, wiewiórka pospolita, ryjówki aksamitna 
i malutka. 
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Tabela 72 Ocena oddziaływania inwestycji w obszarze bezpośredniego i pośredniego 
oddziaływania na ssaki - wariant północny 

Typ oddziaływania Obszar pośredniego oddziaływania 

Etap 
budowy 

Etap 
eksploatacji 

Etap 
likwidacji 

Hałas i wibracje (praca maszyn) X X X 

Karczowanie drzew i krzewów, usunięcie 
darni 

   

Montaż infrastruktury    

Obecność barier (np. ogrodzenie terenu 
lotniska) 

 X  

Organizacja i eksploatacja terenu 
budowlano-likwidacyjnego i zaplecza 
(oświetlenie, wytwarzanie odpadów) 

X  X 

Przyśpieszenie synantropizacji  X  

Spontaniczne odtwarzanie się siedlisk 
właściwych dla okresu sprzed realizacji 
inwestycji 

  X 

Transport X  X 

Utrzymanie niskiej bioróżnorodności 
powstałych siedlisk 

 X  

Wyburzanie obiektów    

Wykonanie wykopów    

Zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody 
(np. podczas pracy maszyn, w przypadku 
katastrofy lotniczej, uszkodzenia silnika itp.) 

X X X 

Zmiany stosunków wodnych    

X - wystąpienie oddziaływania 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

Lokalizację miejsc występowania omawianych gatunków przedstawiono na mapie 
„Wyniki inwentaryzacji szaty roślinnej i fauny (poza ptakami) będącej 
załącznikiem do „Inwentaryzacji przyrodniczej” (Załącznik nr I). 

Gatunki występujące w pośredniej strefie oddziaływania inwestycji tj. bóbr 
europejski, wydra, gronostaj, wiewiórka pospolita mogą być przede wszystkim 
narażone na niepokojone oświetleniem oraz hałasem z obszaru przyszłych prac 
budowlanych, co może skutkować unikaniem rejonów w zasięgu tych czynników. 
Jednak ocenia się, iż omawiany wariant inwestycji nie będzie miał istotnie 
negatywnego wpływu na lokalne populacje wymienionych gatunków fauny. 

Nie przewiduje się potrzeby stosowania specjalnych działań minimalizujących 
wpływ na teriofaunę w przypadku realizacji przedmiotowego wariantu. Nie 
odnotowano w obrębie planowanej inwestycji chronionych Micromammalia, ale 
aby ograniczyć do minimum możliwość wkraczania drobnych zwierząt 
(herpetofauny i teriofauny) w obszar robót, należy rozważyć profilaktyczne 
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rozstawienie tymczasowych ogrodzeń wokół placów budowy, zwłaszcza we 
fragmentach inwestycji wychodzącej poza granice aktualnie użytkowanego 
lotniska (szczegółowy opis ogrodzeń w rozdziale 5). 

Wariant centralny 

W obszarze bezpośredniego oddziaływania inwestycji w wariancie centralnym 
znajdą się gatunki chronione takie jak bóbr europejski, kret europejski. Nie można 
wykluczyć obecności w terenie podmokłym (rozlewisko) doliny Brzoskwinki 
gatunków ziemnowodnych jak wydra, karczownik ziemnowodny lub drobnych 
chronionych ssaków takich jak ryjówka aksamitna i malutka, rzęsorek rzeczek. 
W strefie pośredniego oddziaływania inwestycji oprócz wspomnianych powyżej 
gatunków chronionych występuje także gronostaj oraz wiewiórka pospolita. Ocenę 
oddziaływania inwestycji na wskazane gatunki zawiera poniższa tabela. 

Tabela 73 Ocena oddziaływania inwestycji w obszarze bezpośredniego i pośredniego 
oddziaływania na ssaki - wariant centralny 

Typ 
oddziaływania 

Obszar bezpośredniego 
oddziaływania 

Obszar pośredniego 
oddziaływania 

Etap 
budowy 

Etap 
eksploatacji 

Etap 
likwidacji 

Etap 
budowy 

Etap 
eksploatacji 

Etap 
likwidacji 

Hałas i wibracje 
(praca maszyn) 

X X X X X X 

Karczowanie 
drzew i 
krzewów, 
usunięcie darni 

X      

Montaż 
infrastruktury 

X      

Obecność barier 
(np. ogrodzenie 
terenu lotniska) 

 X   X  

Organizacja 
i eksploatacja 
terenu 
budowlano-
likwidacyjnego i 
zaplecza 
(oświetlenie, 
wytwarzanie 
odpadów) 

X  X X  X 

Przyśpieszenie 
synantropizacji 

    X  

Spontaniczne 
odtwarzanie się 
siedlisk 
właściwych dla 
okresu sprzed 
realizacji 
inwestycji 

  X   X 

Transport X  X X  X 
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Utrzymanie 
niskiej 
bioróżnorodności 
powstałych 
siedlisk 

 X   X  

Wyburzanie 
obiektów 

X  X    

Wykonanie 
wykopów 

X  X    

Zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 
wody (np. 
podczas pracy 
maszyn, w 
przypadku 
katastrofy 
lotniczej, 
uszkodzenia 
silnika itp.) 

X X X X X X 

Zmiany 
stosunków 
wodnych 

X  X X  X 

X - wystąpienie oddziaływania 
Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 

Lokalizację miejsc występowania omawianych gatunków przedstawiono na mapie 
„Wyniki inwentaryzacji szaty roślinnej i fauny (poza ptakami) będącej 
załącznikiem do „Inwentaryzacji przyrodniczej” (Załącznik nr I). 

W przypadku realizacji wariantu centralnego w bezpośrednim obszarze 
oddziaływania przedsięwzięcia znajdzie się jedno z dwóch żeremi rodziny bobra 
europejskiego Castor fiber wykrytej w trakcie inwentaryzacji, a drugie będzie się 
znajdować w 500 metrowym obszarze pośredniego oddziaływania inwestycji. 
Żeremie znajduje się w szeroko pojętej dolinie Brzoskwinki, a dokładnie na 
poprzecinanym rowami melioracyjnym rozlewisku, wskazywanym jako miejsce 
rozrodu herpetofauny (stanowisko 1 „Rozlewisko z licznymi kępami turzyc 
i szuwarem trzcinowym otoczone zadrzewieniami wierzbowymi graniczące 
z południową częścią terenu lotniska Balice”, wskazane w rozdziale 3.4.2, 
„Inwentaryzacja przyrodnicza” (Załącznik nr I)).  

Lokalizację zagrożonego stanowiska bobra europejskiego przedstawiono na 
poniższym rysunku. 
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Rysunek 56 Lokalizacja zagrożonych w wariancie centralnym stanowisk bobra 
europejskiego 

 
Źródło: na podstawie PBE Natura, mapa: „Lokalizacja infrastruktury związanej 
z planowaną modernizacją lotniska w wariancie centralnym na obszarze wyróżnionym ze 
względu na znaczną wartość przyrodniczą” - załącznik do „Inwentaryzacji przyrodniczej” 

Wskazany obszar zostanie odwodniony i znacząco przekształcony. Nastąpi ubytek 
czynnego stanowiska oraz przekształcenie siedliska gatunku. Populacja lokalna 
zostanie zaburzona, gdyż bobry zlokalizowane w siedlisku na skutek realizacji 
przedsięwzięcia będą zmuszone do przemieszczenia się na siedliska poza obszarem 
robót. Bóbr zostanie wyparty z części aktualnie zajętego siedliska, nastąpi 
uszczuplenie jego bazy żerowej (wycinki drzew i krzewów) oraz modyfikacja 
siedlisk, a także niepokojenie zwierząt oświetleniem, hałasem. Jednak należy 
podkreślić, iż jeżeli harmonogram prac budowlanych zostanie zaplanowany 
zgodnie z zaproponowanymi działaniami minimalizującymi wpływ inwestycji 
(rozdział 0), to nie powinien zaistnieć ubytek w lokalnej populacji, pod postacią 
spowodowania bezpośredniej śmierci osobników. Prace inwestycyjne prowadzone 
w obrębie aktualnych siedlisk bobrów, (jeśli jest to niezbędne) w celu minimalizacji 
strat powinny być prowadzone dopiero w drugiej połowie lata (od połowy sierpnia), 
aby nie zagrozić przychówkowi. Młode po ok. 2 miesiącach od urodzenia mogą być 
wówczas pod opieką rodziców ewakuowane w bezpieczne miejsce. W wyniku 
budowy nowej infrastruktury z pewnością nastąpi zniszczenie żeremi, jednak przy 
zastosowaniu stosownych działań nie przewiduje się w nim obecności rodziny 
bobrowej, a osobniki, które zostaną zmuszone do migracji w fazie prac 
inwestycyjnych będą miały czas na znalezienie innego siedliska oraz zgromadzenie 
zapasów pokarmowych na zimę. Może nastąpić tymczasowy spadek liczebności 

Bóbr europejski 
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bobra w rejonie inwestycji, przynajmniej w okresie adaptacji zwierząt do 
zaistniałych warunków. 

W trakcie realizacji inwestycji w obszarze budowy w dolinie Brzoskwinki w rejonie 
wyżej wspomnianego rozlewiska mogą pojawić się wydra, karczownik 
ziemnowodny, gronostaj, łasica oraz Micromammalia tj. ryjówki aksamitna 
i malutka, rzęsorek rzeczek. Prace budowlane mogą spowodować przede 
wszystkim ograniczenie zasięgu penetracji niniejszych gatunków oraz niepokojenie 
oświetleniem oraz hałasem, wibracjami. Prace inwestycyjne (w tym odwodnienia) 
w obszarze rozlewiska wpłyną na przekształcenie i uszczuplenie areału dostępnych 
obecnie siedlisk. W przypadku drobnych ssaków może dojść dodatkowo do 
przypadkowego zabijania osobników w obszarze robót. Nie przewiduje się jednak 
wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na lokalne populacje ww. 
gatunków. Nie przewiduje się stosowania szczególnych działań minimalizujących 
ze względu na wydrę, karczownika, gronostaja czy łasicę. W aspekcie 
minimalizacji potencjalnego wpływu inwestycji na drobne ssaki należy zastosować 
proponowane działania ze względu na herpetofaunę w postaci ogrodzeń 
tymczasowych (rozdział 11.4) - ograniczą one także wkraczanie drobnych ssaków 
na teren robót, co pomoże ograniczyć śmiertelność niniejszej grupy zwierząt 
związanej z realizacją projektu. 

Realizacja wariantu centralnego obarczona jest silniejszym, negatywnym 
oddziaływaniem na ssaki w porównaniu do wariantu północnego - zaleca się 
przeprowadzenie inwestycji w wariancie północnym. 

 

 Nietoperze 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że teren planowanej 
inwestycji wykorzystywany jest przez nietoperze jako obszary żerowiskowe 
i miejsca lokalnych migracji. Ocena oddziaływania na tę grupę zwierząt dotyczyć 
będzie głównie utraty siedlisk w tych aspektach. 
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Tabela 74 Przewidywane rodzaje typowych dla budowy drogi stratowej oddziaływań na nietoperze 

Chiropterofauna 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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e 
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R
E

A
L
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A

C
JI

 

wyburzanie 
obiektów 

utrata potencjalnych miejsc 
zimowania i rozrodu 

X    X  X     X    X 

hałas i wibracje  
(praca maszyn) 

zaniepokojenie, ucieczka z 
miejsc narażonych na 

oddziaływanie 
X   X  X X X  X X     X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 

wody (praca maszyn) 

pogorszenie jakości miejsc 
bytowania np. żerowisk 

X  X X  X  X  X X     X 

wycinka drzew i 
krzewów, usunięcie 

darni 

odsłonięcie powierzchni 
gleby i utrata 

dotychczasowych siedlisk, w 
tym żerowisk, zmiana tras 

przemieszczania się 
nietoperzy 

X    X X X     X    X 
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Chiropterofauna 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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wykonanie wykopów 
modyfikacja miejsc 

bytowania 
X   X  X    X X     X 

montaż 
infrastruktury 

utrata siedlisk, potencjalnych 
miejsc bytowania, zmiana 

tras przelotów 
X    X X    X  X    X 

transport kolizje X    X  X X    X    X 

organizacja 
i eksploatacja terenu 
budowy i zaplecza 

(oświetlenie, 
wytwarzanie 

odpadów) 

zaniepokojenie, ucieczka z 
miejsc narażonych na 

oddziaływanie, modyfikacja 
miejsc bytowania 

X   X  X X X   X     X 
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Chiropterofauna 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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zmiany stosunków 
wodnych 

utrata miejsc żerowiskowych    X  X X    X  X    X 

E
K

SP
L

O
A

T
A

C
JI

 

hałas (ruch lotniczy) 
zaniepokojenie, ucieczka z 

miejsc narażonych na 
oddziaływanie 

  X X  X X X  X X     X 

kolizje z samolotami 

narażenie na zabijanie, 
(niebezpieczeństwo 

spowodowania katastrofy 
lotniczej) 

X    X  X     X X   X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 

wody (np. w 
przypadku katastrofy 

lotniczej, 
uszkodzenia silnika 

itp.) 

pogorszenie jakości siedlisk 
rozrodczych i 
żerowiskowych 

X  X X  X  X  X X     X 
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Chiropterofauna 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 

kr
ót

ko
te

rm
in

ow
e 

śr
ed

ni
ot

er
m

in
ow

e 

dł
ug

ot
er

m
in

ow
e 

ch
w

ilo
w

e 

st
ał

e 

po
śr

ed
ni

e 

be
zp

oś
re

dn
ie

 

sk
u

m
ul

ow
an

e 

w
tó

rn
e 

sy
ne

rg
ic

zn
e 

od
w

ra
ca

ln
e 

ni
eo

dw
ra

ca
ln

e 

tr
an

sg
ra

ni
cz

ne
 

po
zy

ty
w

ne
 

ne
ut

ra
ln

e 

ne
ga

ty
w

ne
 

przyspieszenie 
synantropizacji 

modyfikacje siedlisk w 
kierunku zubożenia miejsc 
występowania nietoperzy, 

wyeliminowanie niektórych 
gatunków  

  X  X X  X X   X    X 

utrzymywanie 
niskiej 

bioróżnorodności 
powstałych siedlisk 

zubożenie miejsc 
występowania 

chiropterofauny np. niska 
zasobność pokarmowa 

  X  X X  X X   X    X 

L
IK

W
ID

A
C

JI
 wyburzanie 

obiektów 
utrata potencjalnych miejsc 

zimowania 
X    X  X     X    X 

hałas i wibracje  
(praca maszyn) 

zaburzenia rozrodu, 
zaniepokojenie, ucieczka z 

miejsc narażonych na 
oddziaływanie  

X   X  X X X  X X     X 
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Chiropterofauna 

ETAP 
KATEGORIE 

ODDZIAŁYWAŃ 
SKUTKI 

CZAS 
TRWANIA 

TRWAŁOŚĆ 
SKUTKÓW 

RODZAJ OCENA 
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organizacja 
i eksploatacja terenu 

budowlano-
likwidacyjnego i 

zaplecza 
(oświetlenie, 
wytwarzanie 

odpadów) 

zaniepokojenie, ucieczka z 
miejsc narażonych na 

oddziaływanie, modyfikacja 
miejsc bytowania 

  X X  X X X   X     X 

zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, 

wody (praca maszyn) 

pogorszenie jakości miejsc 
bytowania 

X  X X  X  X  X X     X 

spontaniczne 
odtwarzanie się 

siedlisk właściwych 
dla okresu sprzed 

realizacji inwestycji 

demontaż infrastruktury 
lotniska i usunięcie jej z 

obszarów zajętych pozwoli 
na odtwarzanie się siedlisk, 

także dogodnych dla 
nietoperzy 

  X  X X   X  X   X   

wykonanie wykopów 
modyfikacja miejsc 

bytowania 
X   X  X    X X     X 
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Chiropterofauna 

ETAP 
KATEGORIE 
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SKUTKI 
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transport kolizje X    X  X X    X    X 

zmiany stosunków 
wodnych 

utrata miejsc żerowiskowych    X  X X    X  X    X 

spontaniczne 
odtwarzanie się 

siedlisk właściwych 
dla okresu sprzed 

realizacji inwestycji 

demontaż infrastruktury 
lotniska i usunięcie jej z 

obszarów zajętych pozwoli 
na odtwarzanie się siedlisk, 

także dogodnych dla 
chiropterofauny 

  X  X X   X  X   X   

X - wystąpienie oddziaływania 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA
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Wariant północny 

Wariant północny zlokalizowany będzie w obszarze bardzo mocno 
przekształconym przez istniejące inwestycje. Od północy i wschodu przebiega 
autostrada A4, a od południa obszar ogranicza funkcjonujący port lotniczy. 
Pomimo tak silnego przekształcenia krajobrazu oraz siedlisk zarejestrowana 
aktywność nietoperzy była stosunkowo wysoka, co widoczne było zwłaszcza 
w okresie jesiennej migracji (Rys. 42 – 44, Inwentaryzacja przyrodnicza). 
Przedstawione i analizowane w raporcie dane dotyczące sezonowej zmienności 
aktywności nietoperzy potwierdzają, że przez obszar, na którym realizowany 
będzie ten wariant przebiega migracja nietoperzy. Przewiduje się, że wybudowanie 
nowego pasa nie wpłynie istotnie znacząco na przebieg migracji nietoperzy, 
ponieważ nie zostaną zniszczone elementy krajobrazu wykorzystywane w okresie 
migracji oraz nie zmieni się forma oddziaływania inwestycji na chiropterofaunę. 
Realizacja wariantu północnego nie spowoduje również dodatkowej utraty siedlisk 
wykorzystywanych przez nietoperze, ponieważ w wariancie tym nie planuje się 
wycinki roślinności wysokiej, która mogłaby służyć nietoperzom jako miejsce 
żerowania.  

Wariant centralny 

Lokalizację nowej drogi startowej w wariancie centralnym przewidziano na terenie 
najcenniejszych siedlisk nietoperzy zinwentaryzowane na badanym obszarze. 
Dotyczy to przede wszystkim lasów znajdujących się na terenie jednostki 
wojskowej, oraz lasów bezpośrednio do nich przylegających, które stanowią jedną, 
integralną całość i tworzą jeden obiekt przyrodniczy. Obiekt ten połączony jest 
z okolicznymi miejscowościami oraz innymi kompleksami leśnymi poprzez 
niewielkie, liniowe elementy krajobrazu takie jak szpalery drzew i krzewów oraz 
małe cieki wodne. Na terenie tym odnotowano największe zróżnicowanie 
gatunkowe nietoperzy w tym dwa gatunki nocka orzęsionego oraz mopka 
wymienione w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej. Przeprowadzona lustracja 
opisywanego terenu polegająca na wyszukiwaniu ewentualnych kryjówek 
nietoperzy, takich jak dziuplaste drzewa, nie wykazała ich obecności na badanym 
obszarze. Nie wyklucza się jednak zupełnie możliwości istnienia takich kryjówek 
jak niewielkie, trudne do zlokalizowania pęknięcia w pniach drzew lub szczeliny 
pod odstająca korą, które mogą stanowić kryjówki nietoperzy o charakterze 
efemerycznym. Ocenia się, że opisywany teren stanowi przede wszystkim 
żerowisko nietoperzy oraz element krajobrazu wykorzystywany podczas migracji 
jako punkt orientacyjny. Realizacja wariantu centralnego wiąże się z całkowitym 
wycięciem roślinności wysokiej przez co zostaną utracone siedlisk nietoperzy 
wykorzystywane przede wszystkim jako żerowiska. Przekształcenia te mogą 
również wpłynąć negatywnie na przebieg migracji. Przewiduję się, że utrata 
siedlisk, a tym samym negatywne oddziaływanie na populację nietoperzy będzie 
miało charakter lokalny i nie będzie istotnie znaczące na poziome całej populacji 
nietoperzy w zasięgu występowania poszczególnych gatunków, które zostały 
zinwentaryzowane podczas całorocznych badań. 

Biorąc pod uwagę możliwość zdecydowanie silniejszego, negatywnego 
oddziaływania na chiropterofaunę lokalizacji inwestycji w wariancie centralnym 
w porównaniu z stopniem oddziaływania jej w wariancie północnym rekomenduje 
się przeprowadzenie inwestycji w wariancie północnym. 
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 Oddziaływanie na formy ochrony przyrody 

W rozdziale 8.11 przedstawiono w sposób szczegółowy obszary ochrony przyrody 
znajdujące się w pobliżu aktualnych granic lotniska oraz planowanego poszerzenia 
związanego z realizacją nowej drogi startowej wraz z celami ochrony 
poszczególnych obszarów. W tej części Raportu przeanalizowano zapisy aktów 
ustanawiających poszczególne obszary chronione pod kątem konfliktów 
planowanego przedsięwzięcia z zakazami obowiązującymi w tych obszarach i ich 
celami ochrony. 

 Odziaływanie na parki narodowe 

 Etap realizacji 

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w odległości 
ponad 9 km od granic Ojcowskiego Parku Narodowego, nie będą prowadzone 
żadne prace mogące powodować fizyczne zniszczenie lub naruszenie chronionych 
zasobów przyrodniczych, w szczególności mogących powodować naruszenie 
zakazów obowiązujących na terenie Parku, a zdefiniowanych w rozporządzeniu 
ustanawiającym ten obszar chroniony7, m.in.: 

1) polowania, wędkowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących 
zwierząt, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk 
zwierzęcych, gniazd ptasich, wybierania jaj, 

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, 

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i innych nieczystości, 
innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza, 

4) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, 

5) wydobywania skał i minerałów, 

6) niszczenia gleby, 

7) palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

8) stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej, leśnej, 
zadrzewieniowej i łowieckiej, 

9) prowadzenia działalności przemysłowej, 

10) prowadzenia działalności handlowej bez zgody dyrektora Parku, 

11) zbioru dziko rosnących roślin albo ich części, w szczególności owoców i 
grzybów, poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

12) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi, 

                                                 
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Ojcowskiego Parku 
Narodowego (Dz. U. 1997.99.607) 
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13) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie 
związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych 
znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa, 

14) zakłócania ciszy, 

15) używania lotni i motolotni bez zgody dyrektora Parku. 

Tym samym nie przewiduje się oddziaływania żadnego z wariantów na Ojcowski 
Park Narodowy na etapie budowy. 

Etap eksploatacji 

Na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego zabrania się m.in.: wykonywania 
lotów cywilnymi statkami powietrznymi poniżej 2000 m wysokości względnej nad 
obszarem chronionym, z wyjątkiem lotów patrolowych i interwencyjnych statków 
powietrznych Lasów Państwowych oraz Państwowej Straży Pożarnej. 

Wariant północny 

Biorąc pod uwagę ten zapis, odległość i lokalizację Parku względem planowanego 
przedsięwzięcia oraz kształt powierzchni podejścia projektowanej drogi startowej, 
projektowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na ochronę Ojcowskiego Parku 
Narodowego.  

Wariant centralny 

W wariancie centralnym można się spodziewać naruszenia zakazu wykonywania 
lotów cywilnymi statkami powietrznymi poniżej 2000 w przypadku wykonywania 
startu statków powietrznych w kierunku północno-wschodnim. W rejonie otuliny 
Ojcowskiego Parku Narodowego, w jej południowo-zachodniej części, startujące 
statki powietrzne osiągną pułap przekraczający 1000 m wysokości względnej, 
powyżej którego możliwe będzie już dokonywanie skrętów. W przypadku skrętów 
dokonywanych w lewo statki powietrzne przelatywać mogą nad obszarem 
Ojcowskiego Parku Narodowego na wysokości względnej poniżej 2000 m. 
Realizacja drogi startowej w tym wariancie wymagać będzie opracowania tras 
przelotów z ominięciem obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego. 

Etap likwidacji 

Podobnie jak na etapie budowy, w przypadku likwidacji przedsięwzięcia nie 
przewiduje się wykonywania prac w granicach Parku, w szczególności nie 
przewiduje się wykonywania czynności zakazanych w rozporządzeniu 
ustanawiającym ten obszar chroniony. 

 Oddziaływanie na rezerwaty przyrody  

Etap realizacji 

Rezerwat Dolina Mnikowska 

Zgodnie z Zarządzenia Ministra na obszarze rezerwatu zabronione są: 

1) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków 
uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, których zakres 
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określi specjalnie w tym celu opracowany plan gospodarczy, podlegający 
zatwierdzeniu przez Naczelnego Konserwatora Przyrody;  

2) zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wyjątkiem nasion na 
potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na 
warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody, 

3) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części, 

4) pozyskiwanie ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich oraz 
wykonywanie wszelkich czynności gospodarczych z wyjątkiem 
koniecznych zabiegów, zmierzających do zachowania naturalnego typu 
lasu, 

5) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin, 

6) łamanie i uszkadzanie skał oraz pozyskiwanie kopalin, 

7) łowienie ryb i raków, polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko 
żyjących zwierząt, 

8) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia, 

9) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków 
związanych z ochroną terenu i turystyką, 

10) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń 
komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych. 

Z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia w odległości około 4 km od 
granic rezerwatu Dolina Mnikowska i analizując charakter zakazów ustanowionych 
dla tej formy ochrony przyrody nie przewiduje się wystąpienia negatywnych 
oddziaływań na walory przyrodnicze rezerwatu, w szczególności nie przewiduje się 
możliwości naruszenia zakazów w nim obowiązujących. 

Rezerwat Zimny Dół 

Zgodnie z Zarządzenia Ministra na obszarze rezerwatu zabronione są: 

1) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem przypadków 
uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, 

2) zmieniania stosunków wodnych, jeżeli taka zmiana mogłaby w sposób 
istotny naruszyć warunki ekologiczne, 

3) Zanieczyszczenia wody i terenu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy, 

4) Stosowania wszelkich środków chemicznych, 

5) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin, 

6) zbiór ziół leczniczych i innych roślin oraz owoców i nasion, z wyjątkiem 
nasion na potrzeby odnowienia lasu, 

7) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, 
niszczenia gniazd, wybierania jaj, wybierania piskląt wszystkich gatunków 
ptaków, 
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8) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń 
komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych. 

9) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków 
związanych z ochroną rezerwatu, 

10) przebywania poza miejscami wyznaczonymi, 

11) niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu. 

Z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia w odległości około 6,5 km od 
granic rezerwatu Zimny Dół i analizując charakter zakazów ustanowionych dla tej 
formy ochrony przyrody nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań 
na walory przyrodnicze rezerwatu, w szczególności nie przewiduje się możliwości 
naruszenia zakazów w nim obowiązujących. 

Rezerwat Skała Kmity 

Zgodnie z Zarządzenia Ministra na obszarze rezerwatu zabronione są: 

1) wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych, z wyjątkiem drzew 
martwych, wywrotów i złomów, w sposób nie narażający na zniszczenie 
otoczenia, a w szczególności nalotów i podrostów, z pozostawieniem 
w ziemi karpiny, 

2) zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów, z wyjątkiem nasion na 
potrzeby odnowienia lasu, których pozyskiwanie może odbywać się na 
warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody, 

3) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części, 

4) pozyskiwanie ściółki leśnej, pasanie zwierząt gospodarskich oraz 
wykonywanie wszelkich czynności gospodarczych z wyjątkiem 
koniecznych zabiegów, zmierzających do zachowania naturalnego typu 
lasu, 

5) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin, 

6) niszczenie gleby, pozyskiwanie kamieni, gliny, piasku i innych kopalin, 

7) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, 

8) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia, 

9) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków 
związanych z ochroną terenu, 

10) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń 
komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych, 

11) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez 
konserwatora przyrody. 

12) Z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia w odległości około 
2 km od granic rezerwatu Skała Kmity i analizując charakter zakazów 
ustanowionych dla tej formy ochrony przyrody nie przewiduje się 
wystąpienia negatywnych oddziaływań na walory przyrodnicze rezerwatu, 
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w szczególności nie przewiduje się możliwości naruszenia zakazów w nim 
obowiązujących. 

Etap eksploatacji 

W ramach eksploatacji nowej drogi startowej nie przewiduje się wykonywania na 
terenie wyżej wymienionych rezerwatów przyrody czynności i działań, które 
mogłyby naruszać zakazy określone w odpowiednich aktach prawnych 
ustanawiających ochronę rezerwatową. Dotyczy to obu wariantów przedsięwzięcia. 

Etap likwidacji 

Podobnie jak na etapie budowy, w przypadku likwidacji przedsięwzięcia nie 
przewiduje się wykonywania prac w granicach wymienionych rezerwatów 
przyrody, w szczególności nie przewiduje się wykonywania czynności zakazanych 
w rozporządzeniach ustanawiających te obszary chronione. 

 Oddziaływanie na parki krajobrazowe  

Etap realizacji 

W obszarze zarówno Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, jak i Bielańsko-

Tynieckiego Parku Krajobrazowego obowiązują następujące zakazy zapisane 
w akcie ustanawiającym: 

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

• umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, 
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry […]; 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby […] zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu lotniczego […]; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z likwidacją terenowych przeszkód lotniczych 
[…]; 

• budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek Rudawy i Sanki […]; 

Tenczyński Park Krajobrazowy 

Planowana lokalizacja elementów systemu świateł podejścia oraz ceilometrów od 
strony wschodniej w obu wariantach znajduje się w granicach Tenczyńskiego Parku 
Krajobrazowego, powodując konieczność wykonywania prac ziemnych i zajęcie 
powierzchni około 7,5 ha (co stanowi 0,05 % całkowitej powierzchni Parku). 
Zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie przyrody wyżej wymienione zakazy nie 
dotyczą jednak inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta 
wskazuje na definicję celu publicznego (zawartego w ustawie dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami) jako wydzielanie gruntów pod lotniska, 
urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz 
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budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń. Tym samym niniejsze 
przedsięwzięcie kwalifikuje się jako taki rodzaj inwestycji.  

Jednocześnie analizując cele ochrony Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego 
(opisane w rozdz. 3.1.3) należy podkreślić, że realizacja przedsięwzięcia nie stoi 
z nimi w sprzeczności. 

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy 

Teren lotniska i planowanego poszerzenia jego granic na cele budowy nowej drogi 
startowej są oddalone o około 1,5 km od granic tego Parku, a w całości położone w 
jego otulinie (wariant centralny zajmie 374,32 ha, co stanowi 3,74% całkowitej 
powierzchni otuliny PK, a wariant północny 316,93 ha, co stanowi 3,17% otuliny). 
Należy jednak zaznaczyć, że nowe tereny o jakie należy poszerzać lotnisko i co do 
których można się spodziewać istotnych zmian w sposobie użytkowania to 
zaledwie około 30 ha, a zatem ułamek procenta całkowitej powierzchni otuliny. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykonywane żadne prace mogące 
naruszyć zakazy obowiązujące w granicach Bielańsko – Tynieckiego PK ani 
będące w sprzeczności z celami ochrony tego obszaru. Dotyczy to obu wariantów 
przedsięwzięcia. 

Etap eksploatacji 

Na tym etapie żaden z analizowanych wariantów nie będzie powodował 
oddziaływań mogących naruszyć walory przyrodnicze lub zakazy obowiązujące w 
Tenczyńskim Parku Krajobrazowym lub Bielańsko – Tynieckim Parku 
Krajobrazowym. 

Etap likwidacji 

Podobnie jak na etapie budowy podczas likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje 
się wykonywania działań mogących naruszać zakazy obowiązujące w granicach 
obu omawianych parków krajobrazowych. Dotyczy to obu wariantów 
przedsięwzięcia. 

 Oddziaływanie na obszary chronionego krajobrazu  

Etap realizacji 

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej obowiązują 
następujące zakazy określone w akcie ustanawiającym:  

• zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych 
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 
2017 poz. 1405 z późn. zm.), 
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• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych, 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub 
remontem urządzeń wodnych, 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,  

• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów 
wodno-błotnych, 

• lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów 
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 
rybackiej. 

Biorąc pod uwagę fakt, że teren lotniska Kraków-Balice i planowanej inwestycji 
jest położony w odległości około 29 km na północny-wschód od granic OChK nie 
przewiduje się wykonywania żadnych działań mogących naruszać zakazy 
obowiązujące w jego granicach. Dotyczy to obu wariantów przedsięwzięcia. 

Etap eksploatacji 

W toku eksploatacji, bez względu na wybrany wariant, nie będą wykonywane żadne 
czynności mogące naruszyć walory przyrodnicze OChK lub zakazy w nim 
obowiązujące. 

Etap likwidacji 

Podobnie jak na etapie budowy podczas likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje 
się wykonywania żadnych działań mogących naruszać zakazy obowiązujące w jego 
granicach. Dotyczy to obu wariantów przedsięwzięcia. 

 Oddziaływanie na obszary Natura 2000 

Etap realizacji 

Na obszarze, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie (w obu wariantach) 
oraz w promieniu 500 m od przyszłych granic lotniska nie występują obszary 
Natura 2000. Najbliżej położony, bo w odległości około 4 km, obszar Natura 2000 
to Dolina Sanki. Biorąc to pod uwagę nie przewiduje się oddziaływania inwestycji 
na sieć obszarów Natura 2000 i przedmioty ich ochrony w związku z realizacją prac 
budowlanych. 
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Etap eksploatacji 

Analizując możliwość wystąpienia potencjalnych oddziaływań na obszary Natura 
2000 na etapie eksploatacji wykluczono możliwość powstania oddziaływań 
bezpośrednich, gdyż przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami Natura 
2000. Przeanalizowano również możliwość wystąpienia oddziaływań pośrednich 
związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia: 

Spośród pięciu wymienionych w rozdz. 3.1.5 obszarów Natura 2000 tylko dwa - 
Dolina Sanki i Rudno są położone w rejonie powierzchni podejścia od strony 
zachodniej MPL. Statki powietrzne przelatujące nad tym dwoma obszarami będą 
się znajdować na wysokości około 250 m (Dolina Sanki) i około 600 m, a więc nie 
ma ryzyka, że w ramach likwidacji przeszkód lotniczych byłyby konieczne np. 
wycinka drzew z obszaru Natura 2000. 

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu lotniska poprzez Potok 
Olszanicki, Brzoskwinkę aż do Sanki nie będzie oddziaływać na obszar chroniony 
Dolina Sanki, gdyż obszar Natura 2000 został wyznaczony na odcinku Sanki 
powyżej ujścia Brzoskwinki. 

Realizacja nowej drogi startowej w obu wariantach nie będzie wpływała na warunki 
ochrony obszarów Natura 2000. 

Etap likwidacji 

Podobnie jak na etapie budowy podczas likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje 
się wykonywania żadnych działań mogących oddziaływać w sposób bezpośredni 
lub pośredni na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Dotyczy to obu 
wariantów przedsięwzięcia. 

 Oddziaływanie na pomniki przyrody  

Realizacja przedsięwzięcia nie zagraża żadnemu pomnikowi przyrody, podobnie 
jak jego funkcjonowanie lub ewentualna likwidacja. 

 Oddziaływania na stanowiska dokumentacyjne 

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na żadne ze stanowisk 
dokumentacyjnych zarówno na etapie budowy, eksploatacji jaki i ewentualnej 
likwidacji. 

 Oddziaływanie na użytki ekologiczne  

Etap realizacji 

Żaden z spośród 7 opisanych w rozdz. 3.1.8 użytków ekologicznych nie jest 
lokalizowany na terenie planowanego poszerzenia granic lotniska. Ani w wariancie 
północnym ani w wariancie centralnym nie będą wykonywane prace naruszające 
walory przyrodnicze użytków lub cele ochrony. 

Etap eksploatacji 
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Spośród 7 opisanych użytków 4 są położone w płaszczyznach podejścia planowanej 
drogi startowej (w obu wariantach). Analizując odległość tych obiektów od lotniska 
oraz wysokości statków powietrznych nad nimi (min. 200 m) nie ma przesłanek do 
tego, by prognozować negatywny wpływ na walory przyrodnicze lub naruszenie 
celów ochrony. 

Etap likwidacji 

Podobnie jak w przypadku etapu budowy, tak i podczas likwidacji przedsięwzięcia 
nie będą wykonywane działania/ prace w granicach użytków ekologicznych lub 
mogące w sposób pośredni negatywnie oddziaływać na walory przyrodnicze i cele 
ochrony tych obszarów. 

 Oddziaływanie na zespoły przyrodniczo – krajobrazowe  

W promieniu około 10 km od planowanego przedsięwzięcia nie występują zespoły 
przyrodniczo – krajobrazowe, w związku z czym nie przewiduje się oddziaływania 
na te formy ochrony przyrody. 

 Oddziaływanie na gatunki chronione 

Oddziaływanie na te elementy przyrody ożywionej zostało opisane w rozdz. 8.16. 

 Oddziaływanie na korytarze ekologiczne 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na korytarze ekologiczne. 
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami tworzącymi sieć ekologiczną. 
Dotyczy to obu wariantów. 

 Oddziaływanie inwestycji na zabytki i dobra 
kultury  

 Etap realizacji  

Przedsięwzięcie polegające na budowie nowej drogi startowej nie będzie 
zlokalizowane  
w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków podlegających ochronie na podstawie 
wpisów do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Krakowie oraz objętych ustaleniami ochrony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 
publicznego. Niezależnie od przyjętego do realizacji wariantu inwestycji nie 
przewiduje się oddziaływań na zabytki w trakcie jej realizacji. 

Na etapie budowy nowej drogi startowej należy liczyć się z możliwością natrafienia 
na stanowiska archeologiczne. Opierając się na danych z MPZP fragmentu wsi 
Morawica i SUiKZ gminy Liszki stwierdzono, iż inwestycja koliduje ze 
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stanowiskami archeologicznymi. Stanowiska te nie są wpisane do rejestru 
zabytków. Spodziewane kolizje przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 75 Liczba stanowisk archeologicznych oraz ich numery 

Nazwa pozycji Wariant północny Wariant centralny 

Liczba stanowisk archeologicznych 4 7 

Numery stanowisk 19, 20, 21, 47 22, 23, 24, 26, 29, 58, 61 

Źródło: opracowanie własne 

Prace prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych wymagały będą nadzoru 
archeologicznego. Ponadto, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w sytuacji natrafienia w trakcie 
wykonywania robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy: 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

• zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, przy użyciu dostępnych 
środków, 

• niezwłocznie powiadomić o znalezisku właściwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków lub w sytuacji gdy jest to niemożliwe, właściwego 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta). 

Wobec faktu, iż w ramach inwestycji nie przewiduje się prowadzenia prac 
budowlanych na terenie stanowisk archeologicznych stwierdzonych w gminie 
Zabierzów, nie przewiduje się oddziaływanie na te stanowiska. 

 Etap eksploatacji  

Na etapie eksploatacji nowej drogi startowej nie wystąpią oddziaływania, które 
mogłyby zagrozić obiektom zabytkowy. 

 Etap likwidacji 

Oddziaływania związane z pracami ziemnymi realizowane na etapie budowy nowej 
drogi startowej, w zakresie wpływu na stanowiska archeologiczne będą wymagały 
przeprowadzenia prac ratunkowych mających na celu wydobycie i zabezpieczenie 
cennych obiektów. Wykonanie tych prac podczas budowy spowoduje, że obszar 
lokalizacji nowej drogi startowej będzie rozpoznany pod kątem archeologicznym 
i zabezpieczony, w związku z czym na etapie ewentualnej likwidacji i drogi 
startowej nie należy spodziewać się kolizji ze stanowiskami archeologicznymi. 

 Oddziaływanie na zdrowie i warunki życia ludzi 

 Etap realizacji  

Na etapie realizacji oddziaływanie na zdrowie i warunki życia ludzi związane 
będzie przede wszystkim z uciążliwościami powodowanymi przez emisje hałasu 
oraz zanieczyszczeń powietrza z prac budowlanych. Uciążliwości te będą 
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okresowe, a ich nasilenie zmienne w czasie, co wynika zarówno z rodzaju prac 
koniecznych do wykonania, jak i charakterystyki obiektów planowanych do 
wybudowania w ramach niniejszej inwestycji i ich zróżnicowanej odległości od 
terenów mieszkaniowych. Należy zakładać, że im bliżej tych terenów będą 
prowadzone prace, tym większe spowodują uciążliwości. Będzie to miało związek 
zarówno z pracami pod drogę startową i drogi kołowania, jak również z montażem 
urządzeń nawigacyjnych i meteorologicznych, które będą ustawiane między 
budynkami.  

Sytuacja ta będzie miała jednak charakter tymczasowy i ocenia się, iż nie wpłynie 
trwale na zdrowie i życie ludzi.  

 Etap eksploatacji  

Na etapie eksploatacji wpływ na ludzi również będzie związanymi z emisjami, 
jednakże w tym przypadku przede wszystkim od operacji lotniczych. 
Oddziaływanie takie należy rozważyć dwojako.  

W pierwszej kolejności od strony formalno-prawnej. Dotyczy to przede wszystkim 
trzech najbardziej newralgicznych elementów oddziaływania tego typu inwestycji, 
jakim jest lotnisko, a więc emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz 
promieniowania elektromagnetycznego, dla których w prawodawstwie określono 
dopuszczalne poziomy.  

W przypadku emisji hałasu Minister Środowiska w porozumieniu z ministrem do 
spraw zdrowia określa rozporządzeniem dopuszczalne poziomy hałasu 
w środowisku, które odnoszą się do terenów zagospodarowanych przez ludzi. 
W przypadku niniejszego przedsięwzięcia oddziaływanie to rozpatrywane było pod 
kątem emisji z etapu budowy, emisji hałasu lotniczego, związanego z operacjami 
lotniczymi, oraz hałasu pozalotniczego, związanego z naziemnymi źródłami hałasu 
funkcjonującego lotniska. Na podstawie analizy stwierdzono, iż podczas etapu 
budowy hałas może powodować uciążliwości, jednakże przy zastosowaniu 
odpowiednich środków minimalizujących (rozdział 11), nie spowodują one 
negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi. Eksploatacja inwestycji 
natomiast spowoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w wyniku 
wykonywanych operacji lotniczych, wobec czego konieczne będzie utworzenie 
obszaru ograniczonego użytkowania. Z racji braku dopuszczalnych poziomów 
wewnątrz OOU w granicach obszaru zastosowanie będą miały przepisy prawa 
budowlanego – normy budowlane (opisane w rozdziale 12), a więc poziomy hałasu 
wewnątrz budynków. Na ich podstawie zostanie ocenione, czy konieczne będzie 
zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki 
akustyczne w budynkach (np. wymiana okien na takie o lepszej izolacyjności 
akustycznej), co opisano wcześniej w rozdziale 8.6. Należy zauważyć, iż skala 
oddziaływania na ludzi nie jest w tym przypadku możliwa do jednoznacznego 
określenia, gdyż stan techniczny budynków wokół lotniska jest zróżnicowany. 
Poziom hałasu od operacji lotniczych wzrastać będzie wraz ze zbliżaniem się do 
lotniska i osi ścieżek startów i lądowań, jednakże to od stanu technicznego 
istniejących budynków (izolacyjności akustycznej przegród) będzie zależało, czy 
oddziaływanie przekroczy dopuszczalne normy, i na ile konieczne będzie 
poprawienie izolacyjności akustycznej budynków. Poczynione zostaną natomiast 
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kroki, by oddziaływanie to zniwelować, co wynika z wymagań prawnych, jak 
również polityki ograniczania oddziaływania akustycznego przyjętej przez MPL 
Kraków-Balice. 

W przypadku emisji zanieczyszczeń powietrza poziomy dopuszczalne substancji 
w powietrzu również określane są przez Ministra Środowiska w porozumieniu 
z ministrem do spraw zdrowia. Poziomy te, ustalane rozporządzeniem, określane są 
m.in. ze względu na ochronę zdrowia ludzi. W przypadku niniejszej inwestycji 
analiza wykazała, iż nie występuje zagrożenie negatywnego oddziaływania na 
zdrowie ludzi ze względu na emisję zanieczyszczeń powietrza, zarówno na etapie 
budowy, jak i eksploatacji. W obu wariantach dojdzie do przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu (w rejonie drogi startowej i dróg 
kołowania), jednakże nie wykroczą one poza teren lotniska oraz nie wystąpią 
w miejscach dostępnych dla ludzi.  

Także w kwestii emisji pól elektromagnetycznych standardy środowiskowe 
określane są przez Ministra Środowiska wraz z ministrem właściwym do spraw 
zdrowia. Dopuszczalne poziomy pół elektromagnetycznych określane są dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla 
ludności, tak by promieniowanie nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 
Analiza oddziaływań wykazała, iż urządzenia stosowane na lotnisku będą 
powodować niewielką emisję pola elektromagnetycznego i nie spowodują 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego dla miejsc 
dostępnych dla ludności. 

Drugim sposobem analizy zagadnienia jest rozpatrzenie skutków zdrowotnych, 
jakie oddziaływania mogą powodować. W przypadku operacji lotniczych głównym 
oddziaływaniem na ludzi będzie emisja hałasu. Rozpatrzenie tego zagadnienia jest 
o tyle niejednoznaczne w kontekście określenia oceny oddziaływania danej 
inwestycji, iż nie opiera się na ustalonych formalnie standardach, lecz na 
wytycznych i wnioskach z prowadzonych w tym zakresie badań. Ponadto sama 
wrażliwość ludzi na hałas jest cechą subiektywną, zmienną w zależności od osoby. 
Analiza publikacji związanych z tym zagadnieniem wskazuje jednak, iż hałas 
lotniczy może wywoływać efekty zdrowotne u ludzi. W opublikowanych w 2016 r. 
przez CAA wytycznych CAP 1278 - „Aircraft noise and health effects: Recent 
findings” stwierdzono, iż hałas lotniczy może powodować zaburzenia zdrowotne 
zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Spośród stwierdzonych 
przypadków takich oddziaływań najczęściej miały miejsce zaburzenia snu oraz 
odczucie podrażnienia. Autorzy dokumentu zauważyli, iż główną przyczyną 
wystąpienia tych zaburzeń zdrowotnych był wysoki poziomu hałasu 
maksymalnego podczas przelotów samolotów, aniżeli chroniczna ekspozycja na 
odpowiednio wysokie poziomy hałasu.   

Z kolei długoterminowe, regularne oddziaływanie akustyczne może, zgodnie 
z powyżej wymienionymi wytycznymi, powodować zaburzenia w funkcjonowaniu 
układu krążenia, w tym ciśnienia czy poziomu lipidów. Co więcej, jak 
przedstawiono w CAP 1278, badania przeprowadzone przez Schmidt et al (2013)8 
wykazały, że istnieje zależność pomiędzy ekspozycją na hałas lotniczy w porze 

                                                 
8 Schmidt, P., Basner. M. et al (2013) Effect of nighttime aircraft noise exposure on endothelial 
function and stress hormone release in healthy adults. European Heart Journal 34: 3508–3514 
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nocy a działaniem śródbłonka i uwalnianiem hormonu stresu, co może wpływać na 
choroby układu krążenia. Podstawą do tych badań była wiedza, że w przypadku 
hałasu lotniczego nadciśnienie może być wywołane uwalnianiem hormonów stresu 
i/lub rozwojem dysfunkcji naczyń (śródbłonka). 

Opisane powyżej oddziaływania są zbieżne z wytycznymi Światowej Organizacji 
Zdrowia9, która również wskazała zaburzenia snu, podrażnienie oraz zaburzenia 
układu krążenia jako mogące wystąpić przy ekspozycji na hałas lotniczy. Wskazano 
również, że zaburzenia snu mogą się nasilać przy hałasie maksymalnym wewnątrz 
budynku wynoszącym powyżej 40 dB. Potwierdza to zależność wzrostu 
częstotliwości oddziaływań wraz ze zbliżaniem się do źródła hałasu. 

W kontekście budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice należy 
zauważyć, iż istnieje ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych oddziaływań, lecz 
nie jest możliwe jednoznaczne określenie zakresu tych odziaływań na zdrowie 
i życie ludzi. Wpływ na to mają takie zmienne jak różna lokalizacja zabudowy 
mieszkaniowej względem ścieżek startów i lądowań, różna izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach, jak również zmienny stopień podatności na 
oddziaływanie akustyczne, indywidualny dla każdej osoby. Jak opisano powyżej, 
poziom hałasu od operacji lotniczych wzrastać będzie wraz ze zmniejszaniem się 
odległości budynków do lotniska i osi ścieżek startów i lądowań. Wpływ hałasu 
lotniczego będzie minimalizowany przez odpowiednie podnoszenie izolacyjność 
akustycznej budynków w otoczeniu lotniska, co wynika z wymagań prawnych, jak 
i polityki przyjętej przez MPL Kraków-Balice. 

 Etap likwidacji  

Nie planuje się likwidacji nowej drogi startowej w przewidywalnym horyzoncie 
czasowym. Należy się jednak spodziewać, iż w przypadku obu wariantów na etapie 
likwidacji rodzaje oddziaływań na zdrowie i życie ludzi będą zbliżone do 
oddziaływań w czasie budowy. 

 Oddziaływania w przypadku wystąpienia 
poważne awarii przemysłowej   

Pod pojęciem poważnej awarii w myśl art. 3 pkt 27 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.) rozumie się 
zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 
więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 
zagrożenia z opóźnieniem.  

Zgodnie z art. 248 ust. 1 przywołanej ustawy – „zakład stwarzający zagrożenie 
wystąpienia awarii przemysłowej, zwanej dalej „awarią przemysłową”, 
w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się 
w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zwany 

                                                 
9 World Health Organisation (2009) Night Noise Guidelines for Europe. 
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dalej „zakładem o zwiększonym ryzyku”, albo za zakład o dużym ryzyku 
wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o dużym ryzyku”. 

Kategorie i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 
decyduje o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku określone zostały w Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 
2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym 
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 138). Do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (zakład o zwiększonym ryzyku) zalicza się zakład, w którym 
występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych w ilości równej lub 
większej niż określone w przywołanym rozporządzeniu, lecz mniejszej niż ilości 
określone dla instalacji o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej.  

Sama droga startowa nie stanowi zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jednakże droga ta jest elementem 
lotniska, które może zostać zaliczony do tego typu zakładów.  

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ilości progowe paliw decydujących 
o zaliczeniu lotniska jako zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku wynoszą: 

Tabela 76 Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem ich nazw 
i oznaczeń numerycznych 

Nazwa substancji Ilości (progowe) substancji 
niebezpiecznych decydujące o zaliczeniu 
zakładu do zakładu o: 

zwiększonym 
ryzyku [Mg] 

dużym ryzyku  
[Mg] 

Produkty ropopochodne i paliwa alternatywne: 

benzyny i benzyny ciężkie, 

nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych), 

oleje gazowe (w tym paliwo do silników 
wysokoprężnych, oleje opałowe i mieszaniny 
olejów gazowych), 

ciężki olej opałowy, 

paliwa alternatywne mające takie samo 
zastosowanie i posiadające podobne właściwości 
pod względem palności oraz zagrożeń dla 
środowiska jak produkty, o których mowa w lit. 
a–d 

2 500 25 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 
2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej 

Ilość paliw magazynowana obecnie na terenie MPL Kraków-Balice wynosi 
maksymalnie 500 m3. Biorąc pod uwagę gęstość paliwa lotniczego zgodnie z kartą 
charakterystyki paliwa JET A-1, będącego frakcją naftową z destylacji 
zachowawczej, wynoszącą 0,77-0,85 g/cm3, maksymalna ilość magazynowanego 
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paliwa wynosi 425 Mg. Biorąc dodatkowo pod uwagę maksymalną, planowaną na 
rok 2035, ilość paliwa mogącego w ciągu jednego dnia znajdować się w cysternach, 
wynoszącą 411 m3 (150 000 m3/rok÷365 dni), co stanowi 350 Mg, maksymalna 
ilość paliwa lotniczego znajdującego się na terenie lotniska nie przekroczy łącznie 
775 Mg. Zatem Port Lotniczy Kraków-Balice nie będzie zaliczony ani do zakładu  
o zwiększonym ani o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

W przypadku drogi startowej istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii lotniczej 
związanej z transportem tj. wypadku lotniczego. Należy zwrócić uwagę, iż wypadki 
lotnicze nie są kwalifikowane jako poważne awarie przemysłowe, jednakże mogą 
stanowić istotne zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia i życia ludzi.  

Ponadto zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, poza obszarem drogi 
startowej, wystąpić mogą w związku z awarią lub wypadkiem środków 
transportowych przewożących substancje niebezpieczne, w tym paliwo lotnicze. W 
wyniku zaistnienia wypadku bądź wypadku lotniczego lub wypadku środków 
transportowych przewożących paliwo lotnicze może dojść do powstania zagrożenia 
życia lub zdrowia ludzi oraz emisji substancji do środowiska stanowiących 
zagrożenie dla jego jakości np. wycieki paliwa, olejów itp. Prowadzenie akcji 
gaśniczych podczas gaszenia pożarów samolotów i cystern wiąże się również 
z użyciem chemicznych środków gaśniczych. 

Podczas pożaru do atmosfery emitowane są różnego typu substancje, typowe dla 
spalania substancji łatwopalnych. Do powietrza uwalniane mogą być związki takie 
jak: tlenki węgla, węglowodory, tlenki azotu, dwutlenek siarki, zanieczyszczenia 
pyłowe. 

Na terenie portu lotniczego, poza obszarem drugi startowej, możliwe jest również 
rozlanie innych substancji chemicznych, szczególnie w trakcie ich transportu oraz 
magazynowania. Ze względu na intensywność eksploatacji obiektu jakim jest port 
lotniczy, awarie tego rodzaju mogą spowodować emisję substancji 
zanieczyszczających do środowiska. 

W przypadku rozlania paliw lub innych substancji chemicznych do środowiska 
gruntowego oraz wodnego mogą przedostać się substancje chemiczne. Skutki 
zanieczyszczenia środowiska gruntowego oraz wodnego zależeć będą od wielkości 
awarii, miejsca jej wystąpienia, szczelności zabudowy powierzchni, na której 
doszło do awarii, rodzaju substancji chemicznej, sprawności i szybkości akcji 
ratunkowej, budowy geologicznej terenu, spadku hydraulicznego, sposobu 
odwadniania terenu w konkretnym miejscu wystąpienia awarii. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy budowy geologicznej obszaru lotniska stwierdzono, że 
zagrożenie zanieczyszczenia wód gruntowych w przypadku wycieku substancji 
chemicznych jest niskie do średniego. Teren lotniska budują grunty 
słaboprzepuszczalne, migracja zanieczyszczeń do poziomu wodonośnego trwałaby 
od ok. 10 do ok. 25 lat.  

Zgodnie z Kartą Charakterystyki paliwa lotniczego należy podejmować stosowne 
środki w zakresie ochrony środowiska, związane z gospodarka paliwami 
lotniczymi: nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, 
wód lub gleby, kanalizacji; nie dopuścić do gromadzenia się uwolnionej mieszaniny 
w dolnych partiach pomieszczeń, piwnicach, zagłębieniach, studzienkach 
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kanalizacyjnych i innych miejscach, w których mogłoby to stwarzać zagrożenie. 
Jeżeli to możliwe i bezpieczne, zlikwidować lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, 
zamknąć dopływ cieczy; uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu 
awaryjnym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie 
terenu. Jeżeli to możliwe powierzchnię wycieku pokryć pianą w celu ograniczania 
emisji par i w tym stanie utrzymywać do chwili przejęcia działań przez ekipy 
ratownicze. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu i zanieczyszczenia 
środowiska powiadomić odpowiednie władze (służby bhp, ratownicze, ochrony 
środowiska, organy administracji). Zebrane w obwałowaniu duże ilości cieczy 
odpompować przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Małe ilości rozlanej cieczy 
przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, 
wermikulit), zebrać do odpowiedniego, zamykanego, oznakowanego pojemnika na 
odpady. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli potrzeba 
usunąć zanieczyszczoną warstwę gleby. W przypadku uwolnienia mieszaniny do 
wód ograniczyć jej rozprzestrzenianie się przy użyciu pływających zapór lub 
innego sprzętu a następnie zebrać przez absorpcję specjalnymi pływającymi 
absorbentami lub za pomocą skimmera, specjalnej pompy pływającej służącej do 
usuwania paliwa z powierzchni wody. 

Wielkość emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, która mogłaby 
nastąpić w przypadku pożaru statku powietrznego, naziemnego środka 
transportowego bądź zabudowań lotniska byłaby zależna od skali i rodzaju 
zdarzenia. Jednakże charakter takiego zdarzenia jest krótkotrwały, a port lotniczy 
jest zabezpieczany przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą. Kwestie 
dotyczące wymagań jakie muszą spełniać lotniska w zakresie zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ochrony ratowniczo-gaśniczej, w szczególności 
w zakresie organizacji służb ratowniczo-gaśniczych, przeszkolenia tych służb i ich 
wyposażenia, reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk 
do sytuacji zagrożenia i lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. 
2013.487). Rozporządzenie to określa także wymagania dotyczące strażnic i dróg 
pożarowych na lotniskach oraz wskazuje zawartość przygotowywanego przez 
zarządzającego lotniskiem planu działania w sytuacjach zagrożenia. 

Rozporządzenie uszczegóławia zasady dotyczące organizacji lotniskowych służb 
ratowniczo-gaśniczych, wyposażenia pojazdów służb ratowniczo-gaśniczych 
i strażnic oraz zawartości planu działania w sytuacjach zagrożenia. 

Dla lotniska Kraków-Balice sporządzono Plan działania w sytuacji zagrożenia 
bazujący na zaleceniach określonych w przytoczonym rozporządzeniu. 
Przedmiotowa regulacja ma na celu zapewnienie skuteczności oraz efektywności 
działań interwencyjnych przeprowadzanych w sytuacji istniejącego zagrożenia na 
terenie lotniska. 

Na etapie budowy i likwidacji ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
związane będzie z opisaną powyżej sytuacją rozlania paliw lub innych substancji 
chemicznych do środowiska gruntowego oraz wodnego. 

Ponadto należy podkreślić, iż planowana inwestycja została zaprojektowana 
w sposób możliwie najbardziej korzystny ze względu na bezpieczeństwo ruchu 
lotniczego. Na lotnisku Kraków-Balice nie przewiduje się transportu lotniczego 
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substancji niebezpiecznych, zatem ryzyko wystąpienia poważnej awarii polegającej 
na wycieku substancji niebezpiecznych na skalę zagrażającą środowisku dla 
projektowanej inwestycji ocenia się jako niskie.  

 

 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko  

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest położony w odległości około 
55 km od południowej granicy państwa. Z uwagi na jego położenie i spodziewany 
zasięg oddziaływań nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na 
środowisko. 

Rysunek 57 Położenie lotniska względem południowej granicy państwa 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Wzajemne oddziaływanie pomiędzy elementami 
środowiska 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy niektórymi elementami środowiska wystąpić 
mogą na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Przedstawione 
w rozdziale 8 oddziaływanie projektowanej drogi startowej na elementy 
środowiska, będzie współbieżne.  

Na poniższym schemacie przedstawiono w sposób uproszczony przenoszenie się 
oddziaływań pomiędzy elementami środowiska, będące skutkiem istnienia 
zależności w środowisku. 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 320 
 

Wzięto pod uwagę te elementy środowiska, dla których wykazano we 
wcześniejszych rozdziałach oddziaływanie. Pod pojęciem „zabytki” należy 
rozumieć stanowiska archeologiczne, a pod pojęciem „powierzchnia ziemi” 
zarówno rzeźbę terenu, jak i gleby. 

Jasnoniebieska strzałka na schemacie biegnąca od drogi startowej do ludzi oznacza 
korzyści techniczne oraz ekonomiczne, jakie wiążą się z rozbudową infrastruktury 
lotniczej. 

Wykres 7 Schemat zależności oddziaływań pomiędzy elementami środowiska 

Źródło: opracowanie własne 

Przyczyną wszelkich oddziaływań jest budowa drogi startowej wraz z towarzyszącą 
inwestycji infrastrukturą. Poprzez różne elementy środowiska oddziaływania 
bezpośrednie przenoszone są pośrednio na kolejne elementy. Odbiorcami 
oddziaływań pośrednich są zasadniczo: ludzie oraz przyroda ożywiona. 

Skutki oddziaływań realizacji przedsięwzięcia na zabytki, krajobraz, wodę, dobra 
materialne, klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne oraz powierzchnię ziemi 
będą odczuwane przez ludzi. W ten sposób ludzie są zarówno podmiotem 
powodującym oddziaływania, jak i w ostatecznym rachunku odbiorcą 
oddziaływań. 

Skutki oddziaływań na wodę, powierzchnię ziemi, powietrze atmosferyczne oraz 
klimat akustyczny będą wpływać na całą przyrodę ożywioną, z uwagi na szereg 
ścisłych powiązań między siedliskami, roślinami, grzybami i zwierzętami. Część 
z tych elementów przyrody podlega ochronie prawnej jako obszary chronione, przy 
czym w celu zachowania czytelności schematu zastosowano uproszczenie 
polegające na tym, że przyjęto założenie, iż przedmiotami ochrony są tylko 
elementy przyrody ożywionej i pominięto powierzchnię ziemi, krajobraz oraz 
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krajobraz kulturowy i zabytki (choć w praktyce ustanawiane są obszary chroniące 
walory przyrody nieożywionej). 

Realizacja drogi startowej będzie wpływać na stanowiska archeologiczne i będzie 
wymagać nadzoru archeologicznego. Dziedzictwo kulturowe jako takie podlega 
zainteresowaniu ludzi.  

Oddziaływanie na krajobraz będzie największe na etapie budowy przedsięwzięcia, 
ale lokalnie będzie się także zaznaczać podczas funkcjonowania obiektu i będzie to 
odczuwalne przez okolicznych mieszkańców.  

Oddziaływanie na wody zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym 
(prawdopodobny wzrost stężeń substancji zanieczyszczających w ściekach), a także 
w przypadku poważnych awarii, pośrednio może wpłynąć na przyrodę ożywioną i 
lokalną społeczność, a także na zanieczyszczenie gleb na powierzchni ziemi. 

Budowa drogi startowej wpłynie na powierzchnię terenu zmieniając zarówno jej 
ukształtowanie, jak i użytkowanie, co z kolei będzie oddziaływać na krajobraz, ale 
także na przyrodę ożywioną. Prowadzone na etapie budowy prace ziemne będą 
czasowo powodować wzrost zapylenia powietrza. Wpływ zanieczyszczenia gleb na 
jakość wód jest mało prawdopodobny i może wystąpić jedynie w przypadku 
zaistnienia poważnej awarii.  

Lokalny wzrost stężenia zanieczyszczeń zarówno podczas realizacji, jak 
i eksploatacji drogi startowej wpływać będzie na jakość powietrza, a pośrednio 
także na przyrodę ożywioną oraz okolicznych mieszkańców.  

Ruch samolotów zmieni klimat akustyczny, co odczują mieszkańcy okolicznych 
miejscowości. Zmiana warunków akustycznych pociągnie za sobą wpływ na dobra 
materialne, ponieważ aby zapewnić właściwy klimat akustyczny w budynkach 
wymagających ochrony akustycznej konieczna będzie np. wymiana okien. Zmianę 
klimatu akustycznego odczują także niektóre gatunki zwierząt. 

Realizacja drogi startowej będzie wpływać na dobra materialne, a przez to 
pośrednio na ludzi. Konieczne będą wykupy kilku działek oraz nastąpi rozszerzenie 
strefy obszaru ograniczonego użytkowania. 

Skutki oddziaływań pośrednich na przyrodę ożywioną mogą wpływać na migrację 
zwierząt oraz dyspersję roślin w korytarzach ekologicznych. 

 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań 

W poniższej tabeli przedstawiono przewidywane znaczące oddziaływania 
analizowanej inwestycji na poszczególnych jej etapach wraz z określeniem 
pochodzenia i rodzaju oddziaływań.  
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Tabela 77 Charakter i rodzaje oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
środowiska (* - dotyczy jedynie wariantu centralnego) 

Etap 
inwestycji 

Element 
środowis
ka 

Istniejące 
przedsięwzięcie 

Wykorzys
tanie 
zasobów 
środowisk
a 

Emisje 

Realizacja ludzie i 
dobra 
materialn
e 

- Bzp, st 

(wysiedleni

a)* 

- 

fauna - Bzp, st 

(utrata 

siedlisk)* 

- 

Eksploatacja klimat 
akustycz
ny/ 
ludzie 

- - Bzp, dt, ch (emisje od operacji i 
lotniska) 

Sk (emisje z ruchu drogowego i 
kolejowego) 

Likwidacja - - - - 

Rodzaje oddziaływań: bzp – bezpośrednie, dt – długoterminowe, st – stałe, ch – chwilowe, sk – 
skumulowane. 

Źródło: opracowanie własne  

Na podstawie analiz stwierdzono, iż na etapie budowy przedsięwzięcia znaczące 
oddziaływania wystąpią jedynie w przypadku wariantu centralnego. Jego realizacja 
wpłynęłaby bezpośrednio na konieczność wysiedlenia mieszkańców, jak również 
na utratę cennych siedlisk występowania płazów i gadów. Oddziaływania te 
miałaby charakter stały. 

Na etapie eksploatacji w obu wariantach znaczące oddziaływanie związane będzie 
z emisją hałasu od operacji lotniczych, wskutek czego przekroczone zostaną 
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku i konieczne będzie zapewnienie 
właściwych warunków akustycznych w budynkach.  

Istotnym aspektem oddziaływanie będzie również fakt kumulowania się hałasu 
pochodzącego z różnych źródeł, a więc oprócz hałasu lotniczego także hałasu 
drogowego – od autostrady A4 i drogi ekspresowej S7 – oraz linii kolejowej E30 
na odcinku Kraków-Katowice. W zależności od miejscowości zróżnicowanie tych 
składowych może być różne, np. w miejscowości Rząska należy się spodziewać 
kumulacji zarówno hałasu lotniczego, drogowego, jak i kolejowego, 
a  w miejscowości Morawice przede wszystkim hałasu lotniczego z drogowym. 
Należy zauważyć jednocześnie, iż charakter hałasu lotniczego jest odmienny od 
hałasu drogowego. Jego emisja związana jest z cyklicznymi przelotami statków 
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powietrznych (tym samym i okresami ciszy) ale z większymi niż w hałasie 
drogowym poziomami maksymalnymi. W przypadku hałasu drogowego poziomy 
maksymalne hałasu są niższe, jednakże jest to najczęściej nieprzerwana emisja, bez 
okresów ciszy, jak w przypadku hałasu lotniczego. Hałas kolejowy jest pod tym 
względem zbliżony do hałasu lotniczego. 

Na etapie likwidacji nie przewiduje się znaczących oddziaływań na środowisko. 
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9 Uzasadnienie planowanego przez 
Wnioskodawcę wariantu wraz ze 
wskazaniem jego oddziaływania na 
środowisko 

 Uzasadnienie proponowanego przez 
Wnioskodawcę wariantu  

Wybór wariantu proponowanego do realizacji przeprowadzano na podstawie 
analizy wielokryterialnej. Kryteria wybrane do analizy obejmowały kluczowe 
kwestie dla infrastruktury lotniskowej, w tym kwestie:  

• infrastrukturalne; 

• operacyjne; 

• finansowe; 

• wdrożeniowe; 

• środowiskowe. 

Analiza wykazała, iż wariant północny jest korzystniejszy od centralnego 
uwzględniając kryterium infrastrukturalne, finansowe i środowiskowe, natomiast 
uwarunkowania wdrożeniowe będą jednakowe w obu wariantach. W związku 
z powyższym wariant północny został wskazany jako proponowany do realizacji. 

 Oddziaływanie wariantu proponowanego przez 
Wnioskodawcę  

W poniższej tabeli przedstawiono oddziaływanie na środowisko wariantu 
proponowanego przez Wnioskodawcę w porównaniu do wariantu alternatywnego. 
Jest to zbiorcze porównanie omówionych w powyższych rozdziałach oddziaływań 
wariantów na poszczególne elementy środowiska. 

Tabela 78 Porównanie oddziaływanie wariantów inwestycyjnych na elementy 
środowiska  

Kryterium Jednostka 
Wariant 
Północny 

Wariant 
Centralny 

Ludzie i dobra materialne  

bud. mieszkalne (w tym jednorodzinne) w 
zasięgu  ponadnorm. hałasu 

liczba bud. 843 (798) 889 (851) 

bud. mieszkalne w zasięgu ponadnorm. 
prom. elektromagnetycznego 

liczba bud. 0 0 

likwidacja gospodarstw mieszkalnych liczba 

gosp. 

0 3 

bud. zagrożone poważną awarią  - porównywalne 
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Kryterium Jednostka 
Wariant 
Północny 

Wariant 
Centralny 

Szata roślinna, grzyby i porosty  

utrata siedlisk naturowych ha 0 0 

utrata siedlisk o wysokim walorze ha 1,58 20,18 

utrata stanowisk roślin chronionych liczba stan. 6 6 

utrata stanowisk grzybów i porostów 
chronionych 

liczba stan. 0 0 

Zwierzęta 

utrata siedlisk gat. naturowych 
bezkręgowców 

ha 0 5,1 

utrata stanowisk płazów i gadów liczba stan. 0 2 

utrata stanowisk ptaków (w tym z I zał. 
DP) 

liczba stan. 32 (3) 70 (8) 

utrata stanowisk ssaków (w tym z II zał. 
DS) 

liczba stan. 0 1 (1) 

Wody 

wzrost odpływu wód opadowych ze 
zlewni lotniska 

% 17 19 

wpływ na wody powierzchniowe - skanalizowa
nie ok. 200 
m potoku 

Aleksandró
wka 

przełożenie 
rowu 

melioracyjn
ego 

wpływ na wody gruntowe  brak 
negatywneg
o wpływu 

brak 
negatywneg
o wpływu 

Powietrze 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczeń powietrza 

- w granicach 
lotniska 

w granicach 
lotniska 

Klimat 

pływ inwestycji na klimat/klimatu na 
inwestycję 

- porównywalny 

Powierzchnia ziemi 

pow. dodatkowej utwardzonej 
powierzchni 

ha 27 30 

ilość wykopów/nasypów m3 45 tys. /320 
tys. 

139 tys. /619 
tys. 

Krajobraz 

wpływ na krajobraz - - zajęcie ok. 4 
ha nowych 

- zajęcie 30,5 
ha nowych 
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Kryterium Jednostka 
Wariant 
Północny 

Wariant 
Centralny 

terenów (w 
tym 1,58 
cennych 
przyrodniczo, 

 

terenów (w 
tym 20,2 
cennych 
przyrodniczo, 

- likwidacja 3 
gosp. 
mieszkalnyc
h. 

Zabytki i krajobraz kulturowy 

ingerencja w zabytki liczba 

obiektów 

0 0 

ingerencja w stanowiska archeologiczne liczba stan. 4 5 

Formy ochrony przyrody 

formy, na które wpłynie inwestycja (poza 
ochroną gat.) 

- brak brak 

obszary Natura 2000, na które wpłynie 
inwestycja 

- brak brak 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza oddziaływań wykazała, że oddziaływanie obu wariantów nie będzie się 
znacząco różnić, natomiast należy stwierdzić, iż wariant północny jest wariantem 
racjonalnym najkorzystniejszym środowiskowo. 

Wynika to przede wszystkim z faktu, że droga startowa w wariancie północnym 
zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie istniejącej drogi startowej. Mimo, że oba 
warianty będą wymagały zbliżonej dodatkowej powierzchni utwardzonej, to 
realizacja wariantu centralnego spowoduje konieczność zajęcia większej 
powierzchni terenu poza obecnymi granicami lotniska. Zajęcie dodatkowego terenu 
w wariancie centralnym wpłynie ponadto na większy niż w wariancie północnym 
szacunkowy bilans robót ziemnych, jak również spowoduje konieczność likwidacji 
zabudowań mieszkalnych. W wariancie północnym taka likwidacja nie będzie 
konieczna. 

Wariant północny jest również nieznacznie korzystniejszy pod względem liczby 
budynków mieszkalnych narażonych na ponadnormatywny hałas. Warto 
jednocześnie dodać, iż kierunek nowej drogi w wariancie północnej – zbliżony do 
drogi istniejącej – spowoduje, iż znacznie większa jest w tym wariancie 
powierzchnia wspólna nowego i obecnego obszaru ograniczonego użytkowania.   

W obu wariantach nie przewiduje się istotnie negatywnego wpływu na 
zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze 91E0, 6510 i 65XX. Różnica polega na 
tym, że w przebiegu wariantu północnego, poza aktualnymi granicami lotniska, 
znajdują się głównie obszary zainwestowane, grunty orne, odłogi i ugory oraz 
tereny zabudowy mieszkaniowej z ogrodami przydomowymi, o niskim walorze 
przyrodniczym. Przy wyborze tego wariantu dochodzi do utraty zaledwie ok. 1,58 
ha terenów o dość wysokim walorze (3-4 w 5-stopniowej skali), podczas gdy 
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w strefie bezpośredniego oddziaływania wariantu centralnego zlokalizowanych jest 
ok. 20,18 ha siedlisk tego typu (drzewostany na siedliskach łęgów i grądów, 
zbiorowiska zaroślowe i szuwarowe). Ponadto przy wyborze wariantu północnego 
prace budowlane skutkujące zniszczeniem lub antropogenicznym przekształceniem 
szaty roślinnej będą prowadzone na obszarze ok. 317,71 ha, zaś w przypadku 
wyboru wariantu centralnego – na znacznie większym terenie, o powierzchni ok. 
375,65 ha. 

Ze względu na występowanie chronionych gatunków bezkręgowców wariantem 
korzystniejszym jest wariant północny. Na przebiegu tego wariantu nie stwierdzono 
cennych gatunków bezkręgowców. Natomiast na południowym krańcu wariantu 
centralnego występuje siedlisko i stanowiska poczwarówki zwężonej. Siedlisko to 
obejmuje duży płat silnie zarastającej łąki wilgotnej (przekształcający się w szuwar 
trzcinowy).  

Pod względem emisji zanieczyszczeń powietrza warianty są porównywalne. W obu 
przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu 
(głównie tlenki azotu), jednakże wystąpią one w granicach lotniska oraz nie 
w miejscach dostępnych dla ludzi. 

Oddziaływanie na wody będzie porównywalne w obu wariantach, jednakże wobec 
większego wykorzystania istniejących dróg kołowania, przewiduje się, iż ilość 
ścieków opadowych będzie mniejsza w wariancie północnym.   

W kwestii wpływu oddziaływania na formy ochrony przyrody (poza ochrona 
gatunkową), przy założeniu dostosowania tras startów i lądowań do ograniczeń 
związanych z Ojcowskim PN, nie przewiduje się w żadnym z wariantów 
negatywnego oddziaływania. 
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10 Opis metod prognozowania zastosowanych 
przez Wnioskodawcę  

 Metoda określenia ilości wód opadowych  
i roztopowych  

Ilości wód opadowych z projektowanej drogi startowej o długości 2800 m 
oszacowano na podstawie metody stałych natężeń z uwzględnieniem 
współczynnika opóźnienia w zależności od kształtu zlewni. 

Do obliczeń przyjęto zarówno natężenia deszczu dla 50% (deszcz dwuletni) i 20% 
(deszcz pięcioletni) prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu. Na podstawie 
dokumentu „Analiza hydrologiczna Potoku Olszanickiego w zakresie zlewni 
lotniska Kraków-Balice” opracowanego przez firmę Olbrych, Hydrologia, 
Inżynieria Środowiska. 

Do obliczenia ilości odprowadzanych wód opadowych zastosowano wzór: 

q = Σ (Ai × ψi) × q5 × ϕ [dm3/s], gdzie 

• Ai – powierzchnia zlewni cząstkowej [ha] (zgodnie z operatem 
wodnoprawnym) 

• q5 – spływ jednostkowy dla deszczu miarodajnego, zgodnie z „Analiza 
hydrologiczna...” 

• ϕ- współczynnik opóźnienia wg wzoru  ϕ = 1/√�
�   (dla n=4) 

• ψ - współczynnik spływu powierzchniowego dla zlewni cząstkowej (0.3 – 
dla terenów trawiastych, 0.9 – dla terenów szczelnych) 

Tabela 79 Natężenia deszczów obliczeniowych i odpływ ścieków opadowych ze zlewni 
MPL Kraków – Balice 

Czas [min]  15 30 60 120 

Natężenie deszczu 
– 20% [dm3/s] 

 211,2 133,3 81,4 48,6 

Natężenie deszczu 
– 50% [dm3/s] 

 144,1 90,9 55,7 33,5 

Istniejący teren 
lotniska 

Odpływ ze zlewni dla 
prawdopodobieństwa 
50% [m3/s] 

4,80 3,03 1,86 1,12 

Teren lotniska po 
realizacji nowej 
drogi startowej 
wg. wariantu 
północnego – 
zmiana 
zagospodarowania 
zlewni 

Odpływ ze zlewni dla 
prawdopodobieństwa 
50% [m3/s] 

5,63 3,55 2,18 1,31 

Dodatkowa objętość do 
retencji dla 
prawdopodobieństwa 
20% [m3] 

1100 1400 1700 - 

Źródło: „Analiza hydrologiczna Potoku Olszanickiego w zakresie zlewni lotniska Kraków-
Balice” – Olbrych, Hydrologia, Inżynieria Środowiska i źródło własne 
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 Metodyka prognozowania zapotrzebowania na 
wodę 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody, nie wyszczególnia wskaźnika 
przeciętnego zużycia wody dla lotnisk.  

Do prognozowania przyjęto więc uproszczoną metodę szacowania 
zapotrzebowania na wodę, bazującą na wskaźniku objętości wody przypadającej na 
1 pasażera obliczoną na podstawie rzeczywistego zużycia wody przez instalacje 
lotniskowe i ilości pasażerów. 

Na podstawie danych z lat ubiegłych obliczono współczynnik przedstawiający 
uśredniony stosunek zużycia wody do celów bytowych oraz ilości pasażerów. 
Uwzględniając wyliczony współczynnik i prognozowaną liczbę pasażerów 
w okresie od 2015-2035. 

Dla danych z lat 2011-2015 wskaźnik ten kształtował się na następującym 
poziomie: 

Tabela 80 Jednostkowy wskaźnik zużycia wody 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Zużycie [m3/pasażera] 0,013 0,012 0,011 0,015 0,016 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych MPL 

Średni wskaźnik wyniósł 0,013 m3/pasażera (13 l/pasażera). Należy zwrócić 
uwagę, że podwyższona wysokość wskaźników w latach 2014 i 2015 wynikać 
może z włączenia do szacunków poboru wody na cele rozbudowy terminala. Należy 
więc przyjąć, że średni wskaźnik zużycia wody na pasażera w wysokości 0,013 
m3/pasażera jest wiarygodny i proponuje się przyjąć do prognozowania, jako 
parametr niezmienny w czasie prognozy.  

Należy pamiętać, że wskaźnik ten uwzględnia nie tylko ilość wody zużywaną 
bezpośrednio przez pasażera, lecz zawiera w sobie również ilość wody potrzebną 
do obsługi pasażera tzn. ilość wody potrzebną dla utrzymania obiektów i obsługi 
lotniska oraz ilość wody wykorzystywaną przez statki powietrzne. 

Przyjmując prognozowaną liczbę pasażerów w 2035 r. dla wariantu bazowego – 
ok. 11,5 mln pasażerów/rok, zapotrzebowanie na wodę w wyniesie około 154 tys. 
m3/rok. 

 Metodyka prognozowania ilości powstających 
ścieków bytowych-gospodarczych  

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ilość powstających ścieków bytowych będą 
uzależniona od ilości pasażerów obsługiwanych przez MPL Kraków-Balice. 

Zakłada się, że ilość ścieków sanitarnych wyniesie 95% wielkości zapotrzebowania 
na wodę. W takim przypadku wartość ta wyniesie więc 172 tys. m3/rok na koniec 
okresu prognozy, czyli w roku 2035 włączając ścieki sanitarne z terenów jednostki 
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wojskowej (ilość średniodobowa – 470 m3/d, ilość średnio-godzinowa – 33.3 m3/h, 
ilość maksymalna godzinowa – 100 m3/h).  

 Metodyka obliczeń emisji i zanieczyszczenia 
powietrza  

Obliczenia wpływu emisji na stan zanieczyszczenia powietrza przeprowadzone 
zostały przy użyciu pakietu programów komputerowych do modelowania 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym OPERAT FB 
v 7.04 firmy PROEKO, w wersji profesjonalnej. System ten umożliwia obliczenia 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych 
i  powierzchniowych zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia niektórych 
substancji w powietrzu. 

Na użytkowanie oprogramowania OPERAT FB firma Ove Arup and Partners 
International Ltd posiada licencję wyłączną nr 858/OW/16. Oprogramowanie to 
posiada pozytywną opinię Zakładu Ochrony Atmosfery Instytutu Ochrony 
Środowiska w Warszawie. 

Przyjęto następujące założenia do modelowania rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń w powietrzu: 

1. Tło zanieczyszczeń – przyjęto wielkości zanieczyszczeń w atmosferze 
uzyskane od WIOŚ w ramach informacji dotyczącej stanu zanieczyszczenia 
powietrza na terenie wsi Balice w gminie Zabierzów, przedstawiającej 
średnie wartości stężeń za rok 2016.  

2. Przyjęto, że wartości tła zawierają zanieczyszczenia atmosfery wynikające 
z funkcjonowania portu lotniczego, w tym emisje ze statków powietrznych 
w ramach realizowanych operacji lotniczych, emisje ze środków transportu 
naziemnego (autobusy lotniskowe, pojazdy osobowe obsługi lotniska, 
cysterny, wózki bagażowe, pojazdy do wypychania samolotów, generatory 
prądotwórcze) oraz istniejących emitorów punktowych. 

3. Wartości te wykorzystano jako punkt odniesienia dla emisji wynikających 
z przyrostu ilości operacji lotniczych w kolejnych latach. 

4. Przyjęto miarodajną różę wiatrów dla stacji meteorologicznej IMGW 
Kraków-Balice. 

5. Ustalono ilości operacji lotniczych wykonywanych w kolejnych latach, 
poszczególnymi rodzajami statków powietrznych, ze statystycznym 
ustaleniem dróg podejścia i dróg odejścia. 

6. Emisje do atmosfery wynikające z operacji lotniczych modelowane były dla 
różnicy pomiędzy obecną ilością operacji lotniczych a ilościami operacji 
lotniczych wykonywanych w przyszłości.  

7. Wyniki modelowania pokazano dla roku 2035, będącego ostatnim rokiem 
okresu prognozowania. 

8. Zamodelowano również wielkości emisji z emitorów naziemnych, 
uwzględniające przyrosty wynikające z przyrostów ruchu lotniczego. 
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9. Uwzględniono zwiększony ruch pojazdów dojeżdżających do lotniska 
(autobusy, samochody osobowe, dostawy towaru). 

10. Jako samolot referencyjny dla obliczeń emisji do atmosfery przyjęto Boeing 
737-800, będący najczęściej użytkowanym statkiem powietrznym na 
lotnisku Kraków-Balice – przyjęcie tego statku powietrznego jako 
referencyjnego traktować należy jako założenie bardzo zachowawcze, gdyż 
znaczna część operacji wykonywane jest statkami mniejszymi, 
charakteryzującymi się znacznie niższymi emisjami, z kolei operacje 
wykonywane statkami większymi są operacjami rzadkimi na lotnisku. 

11. Przyjęto ilość godzin operacyjnych na lotnisku Kraków-Balice wynoszącą 
5 110 w ciągu roku, odpowiadającą faktycznej dziennej długości pracy 
operacyjnej lotniska wynoszącej 14h/d. 

12. Do obliczeń emisji z operacji lotniczych przyjęto cykl LTO (Landing and 
Take-Off) zgodny z wytycznymi Organizacji Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego ICAO. Emisje powstające w trakcie wznoszenia oraz 
podejścia do lądowania dla analizowanego obszaru obliczono 
proporcjonalnie do całego czasu trwania tych składowych cyklu LTO. 

13. Obliczenia stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu dokonano 
dla sieci receptorów zlokalizowanych na wysokości 1,5 m powyżej 
powierzchni terenu. 

Źródła liniowe naziemne, jakimi są droga startowa, drogi kołowania oraz trasy 
przejazdu pojazdów obsługi naziemnej zamodelowano jako emitory liniowe 
płaskie. Trasy wznoszenia i podejścia do lądowania statków powietrznych 
zamodelowane zostały jako emitory liniowe pochylone. Emisje z kotłowni 
zamodelowano jako emitor punktowy. 

Przyjęto różę wiatrów roczną ze stacji meteorologicznej Kraków-Balice, będącej 
stacją miarodajną dla lokalizacji przedsięwzięcia. 
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Rysunek 58 Róża wiatrów – stacja meteorologiczna Kraków – Balice 

 
Źródło: baza programu OPERAT FB na postawie IMGW 

 

Dane dla typowych samolotów korzystających z portu lotniczego zostały pobrane 
z odpowiednich banków emisji (ICAO, CORINAIR) oraz z publikacji Europejskiej 
Agencji Ochrony Środowiska (EEA). 

 Metoda prognozowania emisji hałasu 

 Hałas lotniczy   

 Prognoza dziennej liczby operacji  
Podstawowymi materiałami, którym posłużono się w celu określenia dziennej 
liczby operacji wykonywanych na lotnisku, oraz struktury operującej flotą, były: 

• Rejestr operacji wykonanych w 2015 i 2016 r.;  

• Ciągły monitoring hałasu lotniczego wokół lotniska Kraków-Balice – raport 
roczny, Akustix sp. z o.o., styczeń 2016 r.; 

• Ciągły monitoring hałasu lotniczego wokół lotniska Kraków-Balice – raport 
roczny, Akustix sp. z o.o., styczeń 2017 r.; 

• Prognoza operacji cywilnych na lata 2015-2035. 

Zamierzeniem autorów było wykorzystanie jak najbardziej aktualnych danych 
dotyczących operacji lotniczych na lotnisku Kraków-Balice celem wykonania 
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najbardziej rzeczywistej prognozy floty w horyzoncie czasowym dla 2035 roku. 
Jednakże wobec faktu, iż w roku 2016 w dniach 25-31 lipca w Krakowie odbywały 
się Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie to wpłynęło na  średni ruch lotniczy na 
lotnisku Kraków-Balice, w związku z czym rok 2016 musiał być wykluczony 
z analiz jako rok niereprezentatywny. Do analiz przyjęto zatem dane z roku 2015. 
W pierwszej kolejności przeprowadzono szczegółowe analizy rejestru operacji 
wykonanych w roku 2015 i na tej podstawie zidentyfikowano dobową liczbę 
operacji, która odpowiada dniom o wysokim natężeniu ruchu. Dobowa liczba 
operacji została tak wyznaczona, aby 95% całkowitej liczby operacji w roku 
odbywało się w dobach charakteryzujących się ruchem równym bądź mniejszym 
tej liczbie. Dni o wyższym natężeniu ruchu uznano za skrajne – wyjątkowe – 
i  z tego powodu wykluczono je z analizy. 

Na poniższym wykresie przedstawiono histogram dobowych liczby operacji 
zrealizowanych w roku 2015 z oznaczonym poziomem „95%” oraz średnią dobową 
liczbą operacji. 

Wykres 8 Dobowe liczby operacji w roku 2015 

 
Źródło: opracowanie własne 

W kolejnym kroku, w celu określenia typów statków powietrznych 
przeanalizowano raport z monitoringu hałasu wokół lotniska. Z raportu wybrano 
łącznie 13 typów samolotów, które odpowiadają za 90% wszystkich operacji 
wykonanych w 2015 r. (pozostałe typy statków powietrznych generowały mniej niż 
jedną operację dziennie). Następnie na te samoloty rozłożono pozostałe 10% ruchu 
lotniczego, proporcjonalnie pomiędzy statki powietrzne danego typu tak by 
zapewnić odpowiednią liczbę operacji lotniczych.  

Do obliczeń przyjęto następujące modele statków powietrznych: B738, B733, 
DH8D, A319, A320, A321, E175, E195, SF34, C295, M28, E190, E170. W celu 
uproszczenia analiz samoloty E170 i E175 oraz E190 i E195 zgrupowano w dwie 
kategorie – E175 i E190. 
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Do zestawienia dołożono dodatkowo: 

• ruch małych samolotów (ICAO kod A i B) ponieważ w przeciwnym przypadku 
ruch takich statków nie byłby reprezentowany w strukturze floty; 

• Boeing 787 jako kod E, operujący od sezonu letniego 2017 r.; 

• helikopter Mil Mi-8 jako reprezentant floty helikopterów operujących na 
lotnisku.  

Ruch wojskowy (CASA C-295, C130 Hercules), Straży granicznej (PZL M28) oraz 
Lotniskowego Pogotowia Ratunkowego (ujęte wspólnie z pozostałymi 
helikopterami jako Mil Mi-8) zostały dodane do projekcji rozwoju ruchu 
cywilnego. W związku z faktem, że ruch ten jest nieregularny i nie poddaje się 
analizom prognostycznym, przyjęto średnią dobową liczbę tego ruchu, która 
pozostaje stała w analizowanym okresie. 

Przyjęto, że ruch dobowy będzie rozwijał się proporcjonalnie do ruchu rocznego 
(wyznaczonego prognozą) a stosunek liczby operacji w dniu modelowym (95% - 
125 operacji) do średniej dobowej liczby operacji (101) pozostanie stały. Na tej 
podstawie obliczono liczbę operacji w dniu o wysokim natężeniu dla docelowego 
horyzontu czasowego – roku 2035 otrzymując łącznie 268 operacji w ciągu doby. 
Wyliczenia zostały dodatkowo skorygowane o prognozowane zmiany struktury 
floty (zwiększający się udział statków powietrznych C-Jet). Przyjęto jednakową 
liczbę startów i lądowań w ciągu doby. Otrzymane w ten sposób zestawienie 
statków powietrznych i liczbę ich operacji przyjęto do modelowania propagacji 
hałasu.  

Na tej samej podstawie wyznaczono również dla poszczególnych statków 
powietrznych średnią dobową liczbę operacji. Zestawienie przedstawiono 
w poniższej tabeli. 

Tabela 81 Średnia dobowa liczba operacji lotniczych w roku 2035 (dla wariantów 
Północnego i Centralnego) 

Lp. 

T
yp

 s
ta

tk
u 

po
w

ie
tr

zn
eg

o Pora dnia Pora wieczoru Pora nocy Razem 

start/lądowanie start/lądowanie start/lądowanie 

próg  

06/07 

próg  

24/25 

próg 

 06/07 

próg  

24/25 

próg  

06/07 

próg  

24/25 

 

1. B738 8,26 57,14 2,75 19,05 1,04 7,18 95,4 

2. A319 2,81 19,46 0,94 6,49 0,35 2,44 32,5 

3. DH8D 1,81 12,49 0,60 4,16 0,23 1,57 20,9 

4. A320 1,65 11,42 0,55 3,81 0,21 1,43 19,1 

5. E195 1,10 7,58 0,37 2,53 0,14 0,95 12,7 

6. B733 0,72 5,01 0,24 1,67 0,09 0,63 8,4 

7. E175 0,53 3,67 0,18 1,22 0,07 0,46 6,1 

8. C295  0,52 3,62 0,17 1,21 0,07 0,45 6,0 

9. M28  0,39 2,66 0,13 0,89 0,05 0,33 4,4 
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Lp. 

T
yp

 s
ta

tk
u 

po
w

ie
tr

zn
eg

o Pora dnia Pora wieczoru Pora nocy Razem 

start/lądowanie start/lądowanie start/lądowanie 

próg  

06/07 

próg  

24/25 

próg 

 06/07 

próg  

24/25 

próg  

06/07 

próg  

24/25 

 

10. A321 0,26 1,78 0,09 0,59 0,03 0,22 3,0 

11. SF34 0,20 1,40 0,07 0,47 0,03 0,18 2,3 

12. B787 0,25 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 

13. MI8 0,13 0,90 0,04 0,30 0,02 0,11 1,5 

14. C56X 0,13 0,88 0,04 0,29 0,02 0,11 1,5 

15. P180 0,09 0,60 0,03 0,20 0,01 0,08 1,0 

16. C130 0,09 0,60 0,03 0,20 0,01 0,08 1,0 

17. C525 0,09 0,60 0,03 0,20 0,01 0,08 1,0 

       Razem 218,7 

Źródło: opracowanie własne 

Specyfika oddziaływania lotnisk na klimat akustyczny związana jest nierozłącznie  
z warunkami atmosferycznymi, a dokładniej kierunkiem wiatru, który determinuje 
kierunek operacji. Średni udział poszczególnych operacji na danym kierunku jest 
jednak porównywalny w poszczególnych latach. Tym samym na podstawie danych 
historycznych dla lotniska przyjęto, iż na kierunku 07 odbędzie się około 13% 
operacji, a pozostałe operacje wykonane zostaną na kierunku 25.  

 Założenia modelu obliczeniowego 

Oszacowanie oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny wykonano za pomocą 
modelu obliczeniowego INM 7.0d. Wykorzystuje on metodę obliczeniową INM, 
zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub 
energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linia kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. nr 140, poz. 824 z późn. zm.), jak 
również w przepisach międzynarodowych w rozumieniu ustawy  
z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, a w szczególności w dokumencie: Circular 
205 — AN/1/25/1988 Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego — 
ICAO oraz zaadaptowanym do warunków europejskich, przyjętym do stosowania 
przez dyrektywy 2002/49/WE dokumencie ECAC CEAC Doc. 29 Report on 
Standard Method of Computing Noise Countours around Civil Airports.  

Obliczenia w modelu opierają się na wyznaczeniu zasięgu oddziaływania hałasu 
lotniczego na bazie krzywych NPD (Noise-power-distance) określających 
oddziaływanie statku powietrznego w punkcie odbioru w zależności od odległości 
od źródła hałasu. Metoda obliczeniowa uwzględnia położenie źródła hałasu, jego 
odległość od punktu immisji oraz warunki meteorologiczne. 

Dane dotyczące liczby operacji lotniczych przyjęto zgodnie z tabelami 
przedstawionymi powyżej. Dla poszczególnych statków powietrznych określono 
liczbę operacji lotniczych w porze dnia, wieczoru i nocy, które posłużyły do 
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określenia poziomów hałasu za pomocą wskaźników w odniesieniu do jednej doby 
– LAeqD, LAeqN – oraz jednego roku – LDWN, LN. 

Dane poziomu mocy akustycznej poszczególnych statków powietrznych przyjęto 
zgodnie z bazą zawartą w programie INM 7.0d. Kalibrację modelu obliczeniowego 
wykonano z wykorzystaniem danych pomiarowych z „Ciągłego monitoringu 
lotniczego wokół lotniska Kraków-Balice dla roku 2015”.  

Po konsultacjach z PAŻP przyjęto, że trasy przylotowe jak i odlotowe, dla potrzeb 
analiz hałasowych, będą przebiegały w osi drogi startowej na odległości, na której 
samoloty mogą generować hałas rejestrowany na ziemi. 

Dla przylotów i odlotów przyjmuje się, że statki powietrzne na wysokości ponad 
3000 stóp (914 m) nie będą generować hałasu na ziemi. Ta wysokość odpowiada 
odległości około 18 km od progu dla przylotów i około 10 km od końca drogi 
startowej dla odlotów. 

 Hałas pozalotniczy 

 Do obliczeń przyjęto trzy typy źródeł hałasu pozalotniczego: 

• Pojazdy poruszające się po wewnętrznym układzie komunikacyjnym oraz 
parkingach, 

• Pojazdy obsługi lotniska, 

• Urządzenia infrastruktury lotniska służące do wentylacji, chłodzenia 
i ogrzewania. 

Pojazdy WUK i parkingów 

Prognozę ruchu pojazdów przyjęto na podstawie danych otrzymanych od Klienta 
dotyczących statystyki ruchu na parkingach MPL w roku 2016. Wzrost liczby 
pojazdów między rokiem 2016 a 2035 przyjęto proporcjonalnie do wzrostu liczby 
operacji lotniczych.  

Poziom mocy akustycznej pojazdów poruszających się po terenie parkingów 
oraz wykonujących manewry parkingowe przyjęto na podstawie danych 
akustycznych przedstawionych przez Politechnikę Gdańską dla modelu CP2009, 
które oprócz manewrów hamowania i ruszania uwzględniają również hałas 
związany z otwieraniem drzwi i bagażników. Przyjęto poziomy przedstawiono 
w poniższych tabelach. 
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Tabela 82 Poziomy mocy akustycznej i współczynniki korekcyjne odniesione do okresu 
1 godziny 

Źródło: CP2009, Politechnika Gdańska 

 W Tabela 83 przedstawione są poziomy mocy akustycznej emitowanej podczas 
wolnego przejazdu odległości 1 m w czasie odniesienia 1 godziny. Dane przyjęto 
jako wartości średnie dla zakresu prędkości 5 - 30 km/h i jazdy na pierwszym oraz 
drugim biegu. Należy je interpretować jako równoważny poziom mocy jaka 
wyemitowana zostanie podczas przejazdu dystansu 1 m (czyli w czasie t = s/V, 
gdzie s = 1m, a V jest prędkością jazdy) i która jest skorygowana do czasu 
obserwacji wynoszącego 1 godzinę. 

Tabela 83 Poziomy mocy akustycznej związane z jazdą z małymi prędkościami 
odniesione do przejazdu jednego metra i czasu jednej godziny 

Źródło: CP2009, Politechnika Gdańska 
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Płyta lotniska 

Poziomy mocy akustycznej przyjęto na podstawie danych literaturowych 
z pomiarów akustycznych. Przyjęto następujące poziomy mocy akustycznej dla 
powyższych źródeł: 

Tabela 84 Poziom mocy akustycznej stanowisk obsługi statków – stanowisko z 
rękawem, pora dnia 

Emitor LWA 

[dB] 

Czas pracy 
emitora  

[s] 

Liczba operacji 
w czasie 
odniesienia  

LWA w czasie 
odniesienia  

[dB] 

Zasilanie w energię 
elektryczną 

107,0 3600 18 110,5 

Tankowanie 105,0 1800 18 105,5 

Wózek bagażowy 106,0 1200 35 107,6 

Wypychanie 110,0 300 18 102,7 

 LWA 3 stanowisk 113,5 

LWA 1 stanowiska 108,8 

Tabela 85 Poziom mocy akustycznej stanowisk obsługi statków – stanowisko z 
rękawem, pora nocy 

Emitor LWA 

[dB] 

Czas pracy 
emitora  

[s] 

Liczba operacji 
w czasie 
odniesienia  

LWA w czasie 
odniesienia  

[dB] 

Zasilanie w energię 
elektryczną 

107,0 3600 1 107,0 

Tankowanie 105,0 1800 1 102,0 

Wózek bagażowy 106,0 1200 2 104,2 

Wypychanie 110,0 300 1 99,2 

 LWA 3 stanowisk 110,0 

LWA 1 stanowiska 105,3 

Tabela 86 Poziom mocy akustycznej stanowisk obsługi statków – stanowisko bez 
rękawa, pora dnia 

Emitor LWA 

[dB] 

Czas pracy 
emitora  

[s] 

Liczba operacji 
w czasie 
odniesienia  

LWA w czasie 
odniesienia  

[dB] 

Zasilanie w energię 
elektryczną 

107,0 3600 35 113,4 

Tankowanie 105,0 1800 35 108,4 

Wózek bagażowy 106,0 1200 70 110,6 

 LWA 5 stanowisk 116,1 

LWA 1 stanowiska 109,1 
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Tabela 87 Poziom mocy akustycznej stanowisk obsługi statków – stanowisko bez 
rękawa, pora dnia 

Emitor LWA 

[dB] 

Czas pracy 
emitora  

[s] 

Liczba operacji 
w czasie 
odniesienia  

LWA w czasie 
odniesienia  

[dB] 

Zasilanie w energię 
elektryczną 

107,0 3600 2 110,0 

Tankowanie 105,0 1800 2 105,0 

Wózek bagażowy 106,0 1200 4 107,2 

 LWA 5 stanowisk 112,7 

LWA 1 stanowiska 105,7 

Modelowanie propagacji hałasu pozalotniczego wykonano przy użyciu programu 

komputerowego SoundPLAN 6.5 zgodnie z metodą ISO 9613-2:1996, wskazaną 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (Dz. U. 2014.1542).  

Danymi wejściowymi do programu były: 

• rodzaj, liczba, rozmieszczenie i poziomy mocy akustycznej źródeł dźwięku, 

• struktura ruchu pojazdów oraz charakterystyka jego natężenia, 

• zagospodarowanie terenu (istniejąca infrastruktura), 

• konfiguracja terenu (cyfrowy model terenu) z uwzględnieniem istniejącej 
i projektowanej zabudowy – jej kubatury i lokalizacji. 

Obliczenia propagacji hałasu wykonano na wysokości 4 m n.p.t., a krok 
obliczeniowy przyjęto jako 20 m.  

Urządzenia wentylacyjne, chłodnicze i grzewcze 

Obliczenia wykonane zgodnie z ww. metodą ISO 9613-2:1996. 

 Metodyka prognozowania promieniowania 
elektromagnetycznego   

Prognozowanie oddziaływania inwestycji w zakresie promieniowania 
elektromagnetycznego przeprowadzono na postawie zależności przestawionych 
w treści Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 
1883), umożliwiających wyznaczenie gęstości pola elektromagnetycznego. 

Dane niezbędne do ustalenia wielkości emisji przyjęto zgodnie z kartami 
katalogowymi urządzeń radiolokacyjnych, uwzględniając również wymagane 
moce urządzeń, zgodnie z załącznikiem 10 tom I do Konwencji 
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ICAO. Tom ten, zatytułowany 
„Łączność lotnicza – pomoce radionawigacyjne” zawiera wymagane parametry 
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poszczególnych urządzeń radionawigacyjnych, które znajdą zastosowanie na 
terenie Portu Lotniczego Kraków-Balice. 

Dane dotyczące emisji pola elektromagnetycznego istniejących urządzeń przyjęto 
zgodnie  
z kartami katalogowymi tych urządzeń. 

Przy analizie promieniowania elektromagnetycznego wykorzystano informacje 
o zasięgu oraz polu pokrycia poszczególnych urządzeń. Przedstawione zostały one 
poniżej. 

Rysunek 59 Schematy zasięgów i pola pokrycia dla poszczególnych urządzeń 
nawigacyjnych 

Zasięg dla 
radiolatarni kierunku 
(ILS localizer) 

 

Pokrycie radiolatarni 
kierunku (ILS 
localizer) względem 
elewacji 

 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 341 
 

Pokrycie radiolatarni 
ścieżki schodzenia 
(ILS Glide Path) 

 

EIRP niezbędna do 
osiągnięcia natężenia 
pola 90 mikrowoltów 
na metr (-107 
dBW/m2) jako 
funkcja wysokości 
powyżej i odległości 
od VOR/DVOR 

 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 342 
 

EIRP niezbędne do 
osiągnięcia gęstości 
mocy -89 dBW/m2 
jako funkcja 
wysokości nad i 
odległości od DME 

 

Obszar pokrycia 
anteny VDB systemu 
GBAS 

 
 

Źródło: Konwencja ICAO 

 
Przy ustalaniu wielkości pola elektromagnetycznego dla poszczególnych urządzeń 
wykorzystano następujące założenia. 

ILS Glide Path 

Nadajniki ILS Glide Path działające w zakresie częstotliwości pól 
elektromagnetycznych 328,6-335,4 MHz podlegają powyższemu ograniczeniu.  

Aby oszacować zasięg występowania obszarów pola elektromagnetycznego 
o wartości większej lub równej 0,1 W/m2 można wykorzystać poniższy wzór na 
gęstość mocy pola elektromagnetycznego. 
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EIRPP  - równoważna moc promieniowana izotropowo [ ]W , 

r  - odległość od anteny [ ]m , 

)(Θf  - funkcja tłumienia gęstości mocy pola przy zmianie kąta odchylenia od 
kierunku maksymalnego promieniowania w płaszczyźnie poziomej lub pionowej 
[ ]− . 

Powyższy wzór należy przekształcić by otrzymać zależność odległości od anteny 
od pozostałych wielkości.  

)(
4

Θ⋅
⋅⋅

= f
S

P
r EIRP

π
, 

Zakładając gęstość mocy pola w wielkości dopuszczalnej wynoszącej 0,1 W/m2, 
brak zmiany kąta w stosunki do kierunku maksymalnego promieniowania oraz 
przyjmując wartości charakterystyczne urządzenia otrzymamy zasięg 
występowania obszarów pola elektromagnetycznego o wartości większej lub 
równej 0,1 W/m2. 
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DME 

Charakterystyka urządzenia określa poziom gęstości mocy pola generowanego 
przez urządzenie na poziomie -83 dBW/m2. 

Ze względu na fakt, iż rozporządzenie nakłada na nas obowiązek analizy gęstości 
pola w W/m2 konieczna jest zamiana jednostek. Moc wyrażona w dBW mówi 
o tym, o ile decybeli moc ta jest większa od mocy 1W. Zależność tą przedstawia 
wzór: 

[ ]
[ ]dBWP

W

WP
=







⋅

1
log10 10 , 

W związku z powyższym -83 dBW/m2 równa się 5x10-12 W/m2. 

 Metodyka prognozowania ilości wytwarzanych 
odpadów 

Analizę rodzaju powstających odpadów na etapie realizacji inwestycji oraz 
późniejszej eksploatacji oparto o obowiązujące w polskim prawie ustawy 
i rozporządzenia,  
w szczególności Ustawę o odpadach oraz Rozporządzenie w sprawie katalogu 
odpadów oraz dane literaturowe i doświadczenie konsultanta oraz Wnioskodawcy. 

Ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia podczas etapu realizacji 
zamierzenia prognozowano w oparciu o szacunkowe wyliczenia, biorąc pod uwagę 
skalę i zakres prowadzonych planowanych do realizacji prac budowlanych.  
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Podczas eksploatacji drogi startowej prognozuje się, że jedynym wytwarzanym 
rodzajem odpadów będą odpady w czyszczenia ulic i placów – zwane potocznie 
zmiotkami. Jednakże w związku z faktem, że projektowana droga startowa jest 
nieodłącznym elementem portu lotniczego jako całości, ilości odpadów 
przewidzianych do wytwarzania w trakcie eksploatacji drogi startowej 
przedstawiono jako wartości skumulowane, łącznie dla całego portu lotniczego. 
Szacując ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia w fazie eksploatacji 
lotniska wzięto pod uwagę dane dotyczące obecnej ilości wytworzonych odpadów 
i na tej podstawie ustalono ilości prognozowane dla roku 2035. 

 Metodyka prognozowania zapotrzebowania na 
energię elektryczną 

W celu ustalenia ilości energii elektrycznej przewidywanej do roku 2035 posłużono 
się metodyką opartą na ekstrapolacji danych. Bazując na faktycznym zużyciu 
energii elektrycznej w MPL Kraków-Balice w latach 2012 – 2015, ustalono 
wskaźnik zużycie energii elektrycznej na 1 pasażera obsłużonego w porcie 
lotniczym, dla ustalonych wskaźników opisano równanie linii trendu zużycia 
energii elektrycznej. Zgodnie z prognozą ilości pasażerów udostępnioną przez 
Wnioskodawcę ustalono planowane zużycie energii elektrycznej dla roku 2035.  

Tabela 88 Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [w kWh] 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Roczne zużycie energii 
elektrycznej [kWh] 

10 210 479 10 717 719 10 920 606 13 414 995 18 401 865 

Liczba obsługiwanych 
pasażerów 

3 408 954 3 636 804 3 806 801 4 208 661 4 972 046 

Źródło: dane MPL Kraków-Balice 
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Wykres 9 Wykres prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną wraz z krzywą 
trendu 

Źródło: opracowanie własne 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest kształtowane nie tylko przez ilość 
obsługiwanych pasażerów, ale i warunki pogodowe kształtujące zapotrzebowanie 
na cele chłodzenia pomieszczeń w budynkach.  

Nie przewiduje się realizacji nowych obiektów lub budynków, które w sposób 
istotny zwiększyłyby zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przewiduje się, iż 
w związku z zastosowaniem oświetlenia LED zamiast halogenowego roczne 
zużycie energii elektrycznej wynikające z funkcjonowania samego 
przedsięwzięcia, generowane w związku z użytkowaniem oświetlenia 
nawigacyjnego, zostanie zredukowane o około 30 %. 

 Metodyki badań przyrodniczych 

Wszelkie prace terenowe wykonane na potrzeby niniejszego opracowania 
poprzedzone zostały analizą materiałów źródłowych (literaturowych 
i kartograficznych) dotyczących (udokumentowanego i potencjalnego) 
występowania elementów przyrodniczych, stanowiących przedmiot 
inwentaryzacji, tj. cennych gatunków: flory naczyniowej, zbiorowisk roślinnych, 
porostów, grzybów, bezkręgowców i kręgowców. Pozwoliło to na oszacowanie 
zakresu koniecznych do podjęcia działań i opracowanie szczegółowego 
harmonogramu prac terenowych. 

Na postawie wstępnego rozpoznania oraz w oparciu o wiedzę ekspercką i literaturę 
opracowano metodyki inwentaryzacji terenowej poszczególnych elementów 
środowiska przyrodniczego, która pozwoliła na weryfikację danych zebranych 
podczas wstępnego rozpoznania, a także wskazanie stanowisk chronionych 
gatunków grzybów, flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych w obszarze badań.  
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W przypadku poszczególnych grup organizmów wykonywano także prace 
kameralne specyficzne dla metodyki badań taksonomicznych z nimi związanych. 
Szczegóły podano poniżej przy opisach poszczególnych grup. 

W terenie posługiwano się ortofotomapami w skali 1:10 000 lub 1:5 000 
w zależności od potrzeb. Lokalizacja stanowisk gatunków oraz siedlisk była 
rejestrowana za pomocą urządzeń GPS.  

Opracowanie wyników inwentaryzacji terenowej objęło: opracowanie danych GIS 
w programie ArcMap i stworzenie bazy, w której znalazły się wszystkie informacje 
o cennych gatunkach i siedliskach pozyskane w terenie. Program ArcMap posłużył 
także do wyliczenia powierzchni poszczególnych płatów siedlisk przyrodniczych 
oraz wykonania map prezentujących wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz 
lokalizacji obszaru inwestycji względem obszarów i obiektów chronionych oraz 
korytarzy ekologicznych. 

Prace terenowe prowadzono na podstawie następujących uzyskanych zgód:  

• zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia  
5 października 2016 r. o numerze OP-I.6401.320.2016.Mmr na umyślne 
chwytanie oraz przetrzymywanie (chwilowe), a także na umyślne płoszenie 
i niepokojenie chronionych gatunków zwierząt w ramach prowadzonej 
inwentaryzacji przyrodniczej; 

• zgoda Uniwersytetu Rolniczego in. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 22 
maja 2017 r. o numerze DGN.2232.25/2017 na wejście i przeprowadzenie 
obserwacji ornitologicznych na terenie Stacji Doświadczalnej Katedry 
Ichtiologii i Rybactwa przy ul. Spiczakowa 6 w Krakowie. 

 Zakres inwentaryzacji przyrodniczej 

Badaniami objęte zostały niżej wymienione komponenty środowiska: 

• chronione typy siedlisk przyrodniczych; 

• rośliny naczyniowe, w tym wybrane gatunki inwazyjne;  

• mszaki; 

• grzyby (w tym m.in. porosty);  

• bezkręgowce; 

• herpetofauna (płazy i gady); 

• ornitofauna (ptaki); 

• chiropterofauna (nietoperze); 

• pozostała teriofauna lądowa i wodna (ssaki lądowe i wodne, w tym ssaki 
nieobjęte ochroną na mocy prawa krajowego i unijnego, ale dla których 
rozpoznanie tras migracji jest istotne). 

Na potrzeby niniejszego Raportu przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą 
obszaru potencjalnego oddziaływania inwestycji oraz waloryzację 
zidentyfikowanych elementów.  
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Obszar inwentaryzacji większości grup organizmów z wyjątkiem ptaków wynosi: 
1105,46 ha w wariancie centralnym, 967,60 ha w wariancie północnym. 
Inwentaryzacją grzybów, szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych oraz 
bezkręgowców, płazów, gadów i ssaków (poza nietoperzami) objęty został teren 
planowanego przedsięwzięcia wraz ze strefą szerokości maksymalnie do 500 m 
wytyczoną wokół granic projektowanej inwestycji. Kontrola zimowych kryjówek 
nietoperzy była prowadzona w strefie 3 km. 

Maksymalny obszar inwentaryzacji ptaków (strefa SBOL) zarówno w wariancie 
centralnym, jak i północnym wynosi 53 066,04 ha. Inwentaryzację ptaków 
prowadzono w strefach maksymalnie do 13 km zgodnie z wytycznymi 
międzynarodowych organizacji lotniczych zajmujących się m.in. problemem 
kolizji statków powietrznych z ptakami.  

Zasięg inwentaryzacji przestawiono na mapie „Wyniki inwentaryzacji szaty 
roślinnej i fauny (poza ptakami)” będącej załącznikiem do „Inwentaryzacji 
przyrodniczej” (Załącznik nr I). 

 Czas przeprowadzania inwentaryzacji  

Prace terenowe w ramach inwentaryzacji przyrodniczej były prowadzone przez 13 
miesięcy z zachowaniem terminów określonych w harmonogramie badań 
przedstawionym w poniższej tabeli.
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Tabela 89 Wykaz terminów kontroli poszczególnych inwentaryzowanych grup organizmów i siedlisk przyrodniczych 
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Siedliska przyrodnicze ���� ���� ����       ���� �������� �������� ���� 

Rośliny naczyniowe ���� ���� ����       ���� �������� �������� ���� 

Mszaki ���� ���� ����       ���� �������� ����  

Grzyby (w tym porosty) ���� ���� ���� ����      ���� ���� ����  

B
ez

kr
ęg

ow
ce

 

Ważki Odonata ���� ����         ���� ���� ���� 

Motyle Lepidoptera ����* ���� ���� ����      ���� ���� ���� ���� 

Chrząszcze Coleoptera ����* ���� ���� ����      ���� ���� ���� ���� 

pozostałe grupy owadów ���� ���� ����       ���� ���� ���� ���� 

Pajęczaki Arachnida ���� ���� ����        ���� ���� ���� 

Mięczaki Mollusca  ���� ���� ����      ���� ����   

Poczwarówkowate 

Vertiginide 

 ���� ���� ����          

pozostałe grupy bezkręgowców ���� ���� ����        ���� ���� ���� 

Herpetofauna �������� ���� ���� ����     ����*����* ����*����* ����*���� ��������  

Ornitofauna �������� ������������ ������������ ������������ ������������ ���� ���� �������� ��������*���� ��������*���� ��������*���� ��������*���� ���� 

Chiropterofauna ���� n ������������ n ���������������� 

n 
���������������� 

n 
  ���� ���� �������� n ���������������� 

n 
�������� n ������������ n  

Teriofauna lądowa i wodna ����* ���� ����*    ���� ���� ���� ���� ����* ����  

����- wykonanie jednej kontroli terenowej w danym miesiącu; * - kontrola dzienna połączona z wieczorno-nocną; n - kontrole dzienne oraz nocne (na stanowiskach nasłuchowych - punktach 

Źródło: opracowanie własne PBE NATURA 
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 Metodyka badań flory 

Inwentaryzacją objęty został teren, którego granicę stanowiła strefa 500 m 
wytyczona od granic projektowanego przedsięwzięcia. 

Inwentaryzacja szaty roślinnej prowadzona była przez 13 miesięcy. Badania 
terenowe zaplanowano tak, aby ich większe nasilenie przypadało na okres 
wiosenno-letni, co pozwoliło uchwycić pełną zmienność elementów 
przyrodniczych (gatunków i fitocenoz), występujących na analizowanym obszarze.  

Prace inwentaryzacyjne dotyczyły siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 
wymienionych w załącznikach do Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ze 
zmianami (Dyrektywa Siedliskowa), gatunków roślin, podlegających ochronie w 
naszym kraju (ochrona ścisła i częściowa) oraz gatunków rzadkich i zagrożonych, 
znajdujących się w zestawieniu polskich i regionalnych czerwonych ksiąg i list 
gatunków zagrożonych. 

W czasie inwentaryzacji zostały zdelimitowane granice siedlisk przyrodniczych . 
Zbadano rozmieszczenie naturalnych i seminaturalnych i antropogenicznych 
zbiorowisk roślinnych obszaru oddziaływania inwestycji, czego wynikiem było 
sporządzenie mapy roślinności rzeczywistej terenu badań. Inwentaryzacja 
pozwoliła określić obecność chronionych zagrożonych gatunków roślin 
naczyniowych, mszaków, grzybów wielkoowocnikowych i porostów. 

Inwentaryzacją objęty został teren planowanego przedsięwzięcia wraz ze strefą 
szerokości maksymalnie do 500 m wytyczoną wokół granic projektowanej 
inwestycji. 

Inwentaryzacja terenowa poprzedzona była analizą danych literaturowych 
i dostępnych wyników niepublikowanych oraz analizą materiałów 
kartograficznych. Szczegółową inwentaryzacją objęto następujące elementy:  

• biota grzybów  

• mszaki 

• rośliny naczyniowe  

• naturalne i seminaturalne zbiorowiska roślinne, w tym stanowiące fitocenozy 
przewodnie tzw. „siedlisk przyrodniczych” z załącznika I Dyrektywy 
Siedliskowej. 

Inwentaryzacja szaty roślinnej i mykobioty prowadzona była przez okres 1 roku. 
Badania terenowe zaplanowano tak, aby ich największe nasilenie przypadało 
w optymalnym okresie wegetacyjnym dla poszczególnych grup organizmów. Na 
przykład w odniesieniu do roślin naczyniowych i siedlisk przyrodniczych był to 
okres wiosenno-letni, co pozwoliło uchwycić pełną zmienność elementów 
przyrodniczych (gatunków i fitocenoz), występujących na analizowanym obszarze. 
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 Metodyki badań fauny 

 Metodyki badań bezkręgowców 

Inwentaryzacją objęty został teren, którego granicę stanowiła strefa 500 m 
wytyczona od granic projektowanego przedsięwzięcia. 

Inwentaryzacja miała na celu rozpoznanie składu gatunkowego bezkręgowców 
(głównie owadów i mięczaków) ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 
chronionych prawem unijnym (tzw. „naturowych”) i krajowym oraz zagrożonych, 
znajdujących się na ogólnokrajowych i regionalnych czerwonych listach. 

Ze względu na charakter prowadzonych badań stosowane były metody jakościowe 
pozwalające na poznanie składu gatunkowego bezkręgowców badanego terenu 
oraz oszacowanie wielkości populacji. Stosowano wyłącznie metody pozwalające 
na przyżyciowe oznaczenie zebranych zwierząt w terenie, aby ich przetrzymywanie 
ograniczyć do minimum w celu zminimalizowania zbędnych strat, szczególnie 
gatunków chronionych prawem krajowym i unijnym. 

Wszystkie badania prowadzone były ze szczególnym uwzględnieniem fenologii 
gatunków, a przewodnią rolę wiodły tu wymagania fenologiczne gatunków 
chronionych prawem krajowym i europejskim, np. badania mające na celu 
stwierdzenie na danym terenie ślimaków z rodzaju Vertigo były prowadzone 
najintensywniej we wrześniu i październiku ze względu na najwyższą liczebność 
populacji w tym okresie i największy w niej udział osobników dorosłych. 

W przypadku stwierdzenia na badanych stanowiskach gatunków „naturowych” 
postępowano z nimi zgodne z wytycznymi zawartymi w Przewodnikach 
Metodycznych GIOŚ. 

Głównymi metodami gromadzenia materiału były: 

A. Metoda „na upatrzonego” (wypatrywanie). 

B. Metody wykorzystujące różnego typu sprzęt terenowy pozwalający pobrać 
fragment środowiska (próbkę) razem z zamieszkującymi ją organizmami: 

• kasarek – używano do połowu zwierząt pływających w płytkiej wodzie, 

• skrobak dna – używano do pozyskiwania zwierząt żyjących na dnie zbiorników 
wodnych (dotyczy to szczególnie małży). 

Wszystkie złowione w terenie okazy były oznaczone na miejscu i pozostawione 
w miejscu połowu. 

Do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na poczwarówkę zwężoną wykorzystano 
wskaźniki stanu populacji i stanu siedliska i ich waloryzację zaproponowane przez 
Książkiewicz i Lipińską w Przewodniku metodycznym Monitoringu gatunków 
zwierząt, cz. II (Makomaska-Juchiewicz, Baran 2012). 
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Tabela 90 Wskaźniki stanu populacji i siedliska poczwarówki zwężonej 

Parametr/ Wskaźnik Miara Sposób pomiaru/określenia 

Parametr 

Zagęszczenie  Liczba 
os./m2 

Policzenie osobników zebranych we wszystkich 
próbach ilościowych i przeliczenie na m2 (podać 
średnią ze wszystkich prób) 

Siedlisko 

Powierzchnia 
potencjalnego siedliska 

ha  Określenie powierzchni zajmowanej na stanowisku 
przez roślinność spełniającą wymagania 
siedliskowe poczwarówki zwężonej w oparciu o 
materiały kartograficzne i szkice terenowe 

Stopień zarośnięcia  %  Określenie udziału powierzchni stanowiska 
zarośniętej przez drzewa i krzewy i/lub trzciny 
(ocena ekspercka) 

Stopień wilgotności Wskaźnik 
opisowy 

Określenie w pięciostopniowej skali dominującego 
stopnia wilgotności powierzchni według metody 
opracowanej przez Killeen‘a i Moorkens (2003)* 

Fragmentacja siedliska Wskaźnik 
opisowy 

Określany jest w trzystopniowej skali w oparciu o 
analizę materiałów kartograficznych, szkic 
terenowy i wizję terenową na stanowisku (ocena 
ekspercka) 

*Skala Killeen.a i Moorkens (2003): 

1. Sucho - nie widać wilgoci na powierzchni gruntu. 

2. Wilgotno - grunt wyraźnie wilgotny, lecz woda nie pojawia się przy naciśnięciu gruntu (np. stąpnięciu). 

3. Mokro - woda pojawia się przy naciśnięciu gruntu (np. stąpnięciu). 

4. Bardzo mokro - kałuże stojącej wody, ale jej głębokość nie przekracza 5 cm. 

5. Miejsca zalane wodą -. głębokość wody ponad 5 cm 

Źródło: opracowanie PBE NATURA 

Tabela 91 Metodyka waloryzacja wskaźników stanu populacji i siedliska poczwarówki 
zwężonej 

Wskaźnik/Ocena FV 

(stan właściwy) 

U1 

(stan niezadowalający) 

U2 

(stan zły) 

Populacja 

Zagęszczenie  >10 os./m2  >1 os./m2  - ≤10 os./m2 W próbach tylko 
pojedyncze stare 
osobniki (≤1 os./m2) 
albo puste muszle, 
albo brak żywych 
osobników lub pustych 
muszli 

Siedlisko 
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Powierzchnia 
potencjalnego 
siedliska 

Nie zmieniła się 
lub wzrosła 

Zmniejszyła się nie więcej 
niż 30% 

Zmniejszyła się o 
więcej niż 30% 

Stopień 
zarośnięcia  

<40%  40 - 70%  >70% 

Stopień 
wilgotności 

≥80% 
powierzchni 
stanowiska 
kwalifikuje się do 
2 i/lub 3 stopnia 
skali Killeen‘a i 
Moorkens (2003) 

≥80% powierzchni 
stanowiska kwalifikuje się 
do 4 stopnia skali Killeen‘a 
i Moorkens (2003) oraz 
przypadki nie kwalifikujące 
się jako FV i U2 (zmienna 
wilgotność (mozaika) lub 
zaburzona, tzn. większa 
część stanowiska ma 
podmokłe i wilgotne 
podłoże i ściółkę, ale część 
zalana wodą lub 
przesuszona) 

≥80% powierzchni 
stanowiska kwalifikuje 
się do 1 i/lub 5 stopnia 
skali Killeen‘a i 
Moorkens (2003) 

Fragmentacja 
siedliska 

1 - Siedlisko na 
stanowisku nie 
pofragmentowane, 
jednorodny płat 

2 - Siedlisko w niewielkim 
stopniu pofragmentowane 
i/lub uruchomione procesy 
prowadzące do 
fragmentacji i/lub ich 
początkowa faza 

3 - Siedlisko na 
stanowisku 
pofragmentowane (np. 
kilka niewielkich 
płatów szuwarów, 
podmokłych i 
wilgotnych łąk) 

Źródło: opracowanie PBE NATURA 

 Metodyki badań płazów i gadów 

Inwentaryzacją objęty został teren, którego granicę stanowiła strefa 500 m 
wytyczona od granic projektowanego przedsięwzięcia. 

Celem badań herpetofauny było zgromadzenie niezbędnych informacji do 
opracowania inwentaryzacji herpetologicznej obszaru inwestycji. Ze względu na 
charakter planowanej inwestycji, badania zostały przeprowadzone w sposób 
umożliwiający poznanie:  

• składu gatunkowego herpetofauny; 

• wielkości populacji poszczególnych gatunków; 

• miejsc rozrodu i zimowania; 

• miejsc dyspersji młodocianych osobników po przejściu metamorfozy z postaci 
larwalnej do młodocianej 

• szlaków migracyjnych. 

Metodyka inwentaryzacji miała na celu zebranie określonych informacji o 
herpetofaunie  
w rejonie planowanego przedsięwzięcia i strefie jego oddziaływania na tę grupę 
zwierząt. Uzyskane dane stanowią naukowy materiały bazowy służący do: 

• określenia wpływu planowanej inwestycji na lokalną populację płazów i gadów; 
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• określenia działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na płazy i 
gady,  
z uwzględnieniem przede wszystkim zakresu i skali przekształcenia terenu na 
obszarze budowy infrastruktury technicznej oraz obiektów projektowanego 
pasa startowego. 

Szczegółowa analiza herpetofauny umożliwiająca przeprowadzenie ww. działań 
została oparta na: 

• informacjach zebranych w trakcie zaplanowanych badań terenowych; 

• danych źródłowych oraz doświadczeniu eksperckim Wykonawcy. 

Aktywne poszukiwanie gatunków płazów i gadów w typowych dla nich 
środowiskach.  

• nasłuchy głosów godowych (w przypadku płazów bezogonowych) w ciągu dnia, 
w porach wieczornych, do późnych godzin nocnych; 

• poszukiwanie dorosłych osobników; 

• poszukiwania i obserwacje jaj płazów składanych w otoczeniu roślinności 
podwodnej przez płazy ogoniaste (należy tu zaznaczyć specyficzne sposoby 
składania i koloru jaj w zależności od gatunku) poprzez obserwowanie kijanek 
lub osobników dorosłych traszek w zbiornikach wodnych. 

Prace trwały od marca do października. W okresie wczesnowiosennym (migracja 
wiosenna i czas godów) zintensyfikowano prace i wykonano zarówno kontrole 
dzienne, jak i kontrole wieczorno – nocne. Częste obserwacje prowadzono również 
w okresie trwania dyspersji młodocianych osobników oraz migracji jesiennych. 
W pozostałych okresach liczba obserwacji była mniejsza, uzależniona od 
warunków pogodowych oraz charakterystyki obszarów badawczych. 

Podczas inwentaryzacji płazów i gadów przeprowadzono inwentaryzację siedlisk 
wykorzystywanych przez te zwierzęta, mając na uwadze preferencje 
poszczególnych gatunków. Dotyczy to głównie typów zbiorowisk wodnych, 
nadwodnych, terenów podmokłych, łąk i pastwisk oraz lasów i zadrzewień, których 
rozmieszczenie ma kluczowe znaczenie dla występowania poszczególnych 
gatunków. 

Identyfikacja tych terenów ma znaczenie dla określenia potencjalnego pośredniego 
zagrożenia dla ruchu lotniczego (znaczna część płazów i gadów stanowi bazę 
pokarmową dla ptaków oraz małych i średnich ssaków drapieżnych). Ma to istotne 
znaczenie, gdyż na obszarze inwestycji wszystkie istniejące siedliska zostaną 
zniszczone i zastąpione ściśle kontrolowanymi, przy tym lokalne populacje płazów 
i gadów, podobnie jak i innych zwierząt ulegną znacznemu zubożeniu. 

 Metodyki badań ptaków 

Podstawą wykonania analizy ornitologicznej projektowanej inwestycji były: 

• dane źródłowe oraz wiedza i dane będące w dyspozycji Wykonawcy; 

• informacje zebrane w trakcie przeprowadzonych badań terenowych: 
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• badania metodami klasycznymi 

• badania z wykorzystaniem systemu radarowego 3BRS (3Bird Radar System). 

Zgodnie ze standardami i zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Transportu 
Lotniczego (Internationa Civil Aviation Organisation - ICAO), międzynarodowych 
organizacji do spraw kolizji ptaków ze statkami powietrznymi (International Bird 

Strike Committee - IBSC, World Birdstrike Association WBA) oraz krajowych 
organizacji lotniczych jak np. FAA (Federal Aviation Administration, USA), TC 
(Transport Canada) oraz CAA (Civil Aviation Authority, Wielka Brytania), 
podczas wieloletnich badań i analiz rozróżniono strefy, w których może wystąpić 
różne ryzyko kolizji statków powietrznych z ptakami. Na podstawie badań ww. 
organizacji międzynarodowych oraz państwowych organów kontroli i nadzoru 
lotniczego w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii opracowane zostały standardowe 
wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa lotów (ICAO - Konwencja z 

Chicago, Aneks 14, tom I, Doc 9137, 9184, 9332, IBSC Standards for Aerosdrome 

Bird/Wildlife Practices, CAA - CAP772, CAP168, FAA - AC150/5200-33A, 

TP11500E, TP1247E). Wymienione opracowania są autoryzowane przez 
Sekretarza Generalnego ICAO, stanowiąc wzorzec (wzorce), sukcesywnie 
implementowany do krajowych systemów prawnych w Państwach Członkowskich 
ICAO. Znaczna część opracowań amerykańskich, kanadyjskich i angielskich 
została zaakceptowana przez ICAO, stanowiąc w określonych uwarunkowaniach 
prawnych dodatkowe materiały doradcze lub poglądowe.  

Rozmieszczenie stref bezpieczeństwa wokół lotnisk i związanego z nimi 
potencjalnego ryzyka kolizji poza terenem samego lotniska, rozpatrywane jest w 
wielu opracowaniach, wystąpieniach i konferencjach dotyczących zderzeń ptaków 
ze statkami powietrznymi (Battistoni 2007, Cleary, Dickey 2010, Dolbeer 2006, 
2010, Klope i in. 2009, Sowden i in. 2007, Transport Canada 2002, 2004, 2005, 
Kelly, Allan 2006, Komenda-Zehned 2003, Blackwell, Belant 2013, The Australian 
Aviation Wildlife Hazard Group AAWHG Forum). 

Strefy te podzielono, z uwagi na liczbę odnotowanych kolizji z ptakami 
w poszczególnych fazach lotu na odpowiednich pułapach. Na pułapach wysokości 
do 300 m odnotowano około 85% kolizji, a na pułapach od 300 do 500 m 
dodatkowo 5-10% (Dolbeer i in. 2009, Maragakis 2009).  

Badania awifauny objęły jeden pełny rok. Wyniki prezentowanego w niniejszym 
opracowaniu monitoringu ptaków obejmują więc wszystkie okresy fenologiczne 
(fenofazy) życia ptaków. Fenofazy to okresy występowania typowych zjawisk 
biologicznych i ekologicznych, które mają charakter cykliczny, ponieważ 
podlegają rocznemu rytmowi zmian. W trakcie rocznego monitoringu 
przedmiotowej inwestycji obserwowano ptaki kolejno w trakcie następujących 
okresów fenologicznych w latach 2016/2017:  

• migracja jesienna (MJ): VIII-XI;  

• zimowanie (ZI): XII-II;  

• migracja wiosenna (MW): III-IV. 

• okres lęgowy (OL): V-VII. 
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W wymienionej wyżej kolejności fenofaz przedstawione zostały wyniki badań w 
niniejszym opracowaniu. 

Poszczególne etapy prac terenowych przypadające na określone okresy 
fenologiczne różniły się zastosowaną metodyką badań ptaków podczas 
prowadzenia obserwacji (tabela 43). 

Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia badania awifauny prowadzone 
były dwutorowo w następujących obszarach, tj.: 

• w strefie BOL; 

• w strefie SBOL jw. (z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych stref 
wchodzących w jej skład: SP, SBZ, SOL, izofona 45 dB). 

Badania awifauny wykonywane były równolegle:  

A. klasycznymi metodami terenowymi (opis poniżej)  

B. z wykorzystaniem radarowego systemu detekcji 3Bird Radar System 
(metodyka w oddzielnym Załączniku - Raport końcowy z radarowych 
badań przelotów ptaków wraz z ogólną analizą prawdopodobieństwa 
spowodowania wypadku lotniczego przez ptaki na terenie projektowanego 
nowego pasa startowego dla Portu Lotniczego Balice w okresach migracji 
wiosennych i jesiennych). 

Na monitoring typu A (klasycznymi metodami) składały się:  

1. Ocena parametrów populacji ptaków - liczebności, zagęszczenia, 
różnorodności gatunkowej i rozmieszczenia (Wiener 2005, Trojan 1975). 

2. Analiza występowania ptaków - rewiry lęgowe, istotne żerowiska, miejsca 
koncentracji, noclegowiska (Tomiałojć 1980, 2000, Mikusek 2005, 
Chylarecki i in 2009) z uwzględnieniem: 

• danych jakościowych - wszystkie gatunki;  

• danych ilościowych - wybrane, najcenniejsze gatunki lęgowe tj.: 

• wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej,  

• waloryzujące obszary specjalnej ochrony Natura 2000,  

• gatunki ptaków, które należy zbadać w pierwszej kolejności (wg 
Poradnika ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000),  

• inne gatunki cenne (drapieżne, sowy), 

• w strefach: BOL, wybiórczo SP oraz w strefie izofony 45 dB.  

Uzyskane dane wykorzystane zostały w waloryzacji terenu badań, posłużyły za 
podstawę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki, pozwoliły także na 
planowanie działań minimalizujących. Badania prowadzone były w okresie 
lęgowym oraz poza nim. Niewielkiej części ptaków nie udało się oznaczyć 
w terenie do gatunku, w związku z tym w analizach występują w postaci taksonów 
wyższego rzędu lub niepewnych. 
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3. Szczegółowe rozpoznanie na badanym terenie wybranych wg różnych 
kryteriów, grup gatunków ptaków (m.in. gatunków stanowiących 
największe zagrożenie w wypadku zderzenia z samolotami) oraz 
zidentyfikowanie lokalizacji miejsc ich koncentracji, jako miejsc 
potencjalnie mogących wpływać na wzrost ryzyka kolizji z samolotami w 
poszczególnych rejonach strefy SBOL tzw. "miejsc newralgicznych ", 
którymi mogą być np. wysypiska śmieci, zbiorniki wodne, oczyszczalnie 
ścieków, itp. 

4. Całoroczna analiza schematów przemieszczania się (przelotów) ptaków 
w tym udział przelotów różnych gatunków na określonych pułapach 
wysokości w cyklu całorocznym w strefach:  

• BOL,  

• SP i strefie wyznaczonej izofoną 45 dB,  

• SBZ (na przedłużeniu SP w obszarze SBOL);  

Na podstawie niezależnych badań (Dolbeer at all 2009, Maragakis 2009) 

w obszarze, gdzie lecące samoloty znajdowały się na pułapach do 300 m, w tzw. 

strefie podejścia lotniska (SP)i strefie bezpośredniego zagrożenia (SBZ) 

stwierdzono największą kolizyjność z ptakami (85% kolizji). 

5. Ukazanie stopnia zachodzenia rejonów ryzyka strefy SBOL (w tym SBZ, 
SP oraz SOL) na obszary chronione i ewentualnych konsekwencji 
przyrodniczych. 

 Metodyki badań ssaków (poza nietoperzami) 

Inwentaryzacją objęty został teren, którego granicę stanowiła strefa 500 m 
wytyczona od granic projektowanego przedsięwzięcia. 

Badania miały na celu określenie składu gatunkowego ssaków w odniesieniu do ich 
areałów, jak i szlaków migracyjnych. Wyniki stanowią podstawę do analiz 
oddziaływania planowanej inwestycji na niniejszą grupę zwierząt i pozwolą na 
wskazanie ewentualnych działań minimalizujących wpływ na tę grupę zwierząt. 

Ssaki duże i średnie 

Tropienia w celu określenia wykorzystania siedlisk przez duże i średnie ssaki (tj. 
kopytne - jeleń szlachetny, sarna, dzik; drapieżne - lis, borsuk, kuny - leśna 
i kamionka, tchórz, norka amerykańska i zajęczaki - zając szarak) wykonano przede 
wszystkim w sezonie zimowym. Tropienia przeprowadzono na transektach 
(regularna sieć prostopadłych transektów) wyznaczonych we wszystkich 
reprezentatywnych typach siedlisk.  

• wyznaczone transekty, podzielono na sekcje/odcinki z określonymi typami 
siedlisk, a ich rozmieszczenie równomiernie próbkowało główne biotopy 
i elementy krajobrazu badanego terenu (brzegi cieków i zbiorników wodnych, 
tereny podmokłe, wyspy leśne itp.); 
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• opis śladów objął: takson, płeć, kohortę/klasę wiekową, typ śladu (tj.: tropy, 
ślady żerowania, odchody, kryjówki, wyleżyska, babrzyska itd.), wiek tropu 
(czas od pozostawienia tropów w kategoriach świeży/stary). 

Występowanie drobnych, średnich i dużych ssaków w obszarze inwentaryzacji 
stwierdzano także w trakcie wiosenno-letnio-jesiennych badań na podstawie 
obserwacji bezpośredniej (dziennej lub nocnej) osobników żywych i martwych oraz 
wszelkich śladów ich obecności tropów, odchodów, śladów żerowania, ukryć 
i schronień, głosów i innych aktywności.  

Ssaki nadwodne 

Wyszukiwano ślady żerowania (zgryzów drzew i krzewów, roślinności wodnej 
i zielnej na brzegu w sezonie wegetacyjnym) oraz aktywności konstrukcyjnej 
(tamy, żeremia, magazyny zimowe), śladów ogryzania kory z odciętych pędów na 
brzegu cieku lub zbiornika, ścieżki wyjściowe i transportowe w strefie brzegowej, 
kopczyki znakowania terenu, tamy, nory lub kanały prowadzące na brzeg (kanały 
„żerowe” z ogryzionymi patykami), żeremia z komorą mieszkalną budowane przy 
brzegu w postaci kopca gałęzi, magazyny zimowe („tratwy”) bobra europejskiego 
wzdłuż cieków wodnych, zbiorników wodnych oraz terenów podmokłych. 
Lustrację terenu prowadzono przede wszystkim w linii brzegowej, rejestrując ślady 
zwierząt w pasie nadbrzeżnym przy linii wody oraz w odległości kilku metrów od 
brzegu. W okresie letnim największą uwagę poświęcano śladom przejść bobrów, 
prowadzącym do miejsc żerowania na roślinności zielnej. Wszystkie takie wyjścia 
(ścieżki) rejestrowano indywidualnie. Ich rozkład przestrzenny, jako cecha 
zachowania gatunku, pomagał w rozgraniczaniu areałów żerowania rodzin. 
Najłatwiejsze do dostrzeżenia ślady stanowiły zgryzy na drzewach i krzewach. Przy 
ich rejestracji odróżniano zgryzy świeże (jesienne lub zimowe) od starszych. 
Zwracano też uwagę na drogi transportowe bobrów prowadzące do wody. Inne 
ślady działalności bobrów, jak nory i kanały, miały znaczenie przy ocenie 
stanowisk głównie jako miejsca, które mogły doprowadzić obserwatora do siedziby 
bobrów – żeremia lub nory lęgowej. Obecność nory, mającej połączenie z głęboką 
wodą, lub żeremia z wyraźnymi śladami używania przez rodzinę bobrów jest 
najważniejszym dowodem istnienia czynnego stanowiska tych zwierząt, i tak było 
to traktowane w trakcie inwentaryzacji. Bobry są zwierzętami terytorialnymi. 
Obszary zajmowane przez daną rodzinę bobrową są z reguły chronione przed 
zasiedleniem przez członków innej grupy rodzinnej. Odcinek rzeki zajmowany 
przez rodzinę może mieć długość od 1 do 4 km w linii brzegowej. Zgodnie 
z informacjami dostępnymi w piśmiennictwie za stanowisko bobrowe uznawano 
miejsce stałego bytowania jednej rodziny. W skład rodziny wchodzi zazwyczaj para 
rodzicielska wraz z nowo urodzonym potomstwem, przejściowo zaś dwie generacje 
młodych. W praktyce przyjmuje się jako liczebność rodziny średnio 3,5 – 4,0 
osobniki. Teren zasiedlony przez bobry charakteryzuje się występowaniem wielu 
śladów działalności tych zwierząt, zwykle pochodzących z dłuższego okresu (np. 
zgryzy bobrowe na drzewach). Aby poprawnie oszacować liczbę rodzin w badanym 
terenie, wykluczono stare miejsca żerowania lub ślady pochodzące z lat 
wcześniejszych i zwracano szczególną uwagę na ślady świeżej działalności bobrów 
świadczących o aktualnym zasiedleniu brzegu przez rodzinę bobrową: istniejące 
żeremia, użytkowane nory, „stoliki pokarmowe” w postaci miejsc korowania 
zgromadzonych gałęzi. Analiza zarejestrowanych śladów pomogła w określeniu 
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miejsc preferowanych przez bobry oraz doprowadziła do obliczenia liczby 
stanowisk bobrowych na badanym terenie. 

Inwentaryzację bobra połączono z poszukiwaniem śladów obecności wydry 
w badanym obszarze. Wydra jest gatunkiem terytorialnym, ale w porównaniu 
z bobrem, charakteryzuje się wąską strefą oddziaływania na środowisko 
przybrzeżne i długimi odcinkami penetracji brzegów rzek (cieków). Odcinek 
brzegu penetrowany przez osobnika może rozciągać się na długości od kilku do 
kilkunastu a nawet kilkudziesięciu kilometrów, przy czym tereny łowne samców 
i samic mogą się częściowo nakładać. Metodą inwentaryzacji wydry była 
obserwacja śladów pozostawianych przez tego drapieżnika w trakcie szczegółowej 
lustracji środowisk przywodnych. Wyszukiwano wszelkich śladów działalności 
wydry: miejsca znaczenia areału - kopce zapachowe, odchody (często 
pozostawiane w określonych miejscach, gdzie mogą mieć także znaczenie jako 
znakowanie areału osobnika (kamienie, leżące pnie drzew itp. przedmioty 
wyróżniające się na brzegu cieku)), miejsca wychodzenia wydry na brzeg w postaci 
„rynny” na piasku / śniegu, zimą dodatkowo w celu suszenia futra, tropy wydry na 
piasku / lodzie lub śniegu wzdłuż cieków i brzegów zbiorników wodnych, ślady 
żerowania w postaci pozostawionych resztek zdobyczy, posiadających 
charakterystyczne uszkodzenia (np. kaudalne odcinki ciała ryb, skóra ropuch i in.), 
„stoliki pokarmowe”. Wyniki inwentaryzacji śladów wydry pozwoliły na 
określenie środowisk penetrowanych przez ten gatunek w rejonie planowanej 
inwestycji. W trakcie prac inwentaryzacyjnych w środowisku przywodnym 
rejestrowano także obecność gatunków związanych z tego typu środowiskiem, 
czyli karczownika ziemnowodnego, norki amerykańskiej. 

Małe ssaki 

W celu wykrycia obecności drobnych ssaków w badanym obszarze zastosowano 
następujące metody: 

• obserwacje bezpośrednie żywych lub martwych osobników. 

• w ramach tropień dużych i średnich ssaków notowano wszelkie ślady 
występowania małych gatunków ssaków (tropy, korytarze, norki, martwe 
osobniki, ślady żerowania). 

• analizowano szczątki drobnych ssaków w znalezionych wypluwkach sów 
i ptaków szponiastych zebranych podczas prac terenowych (w tym 
inwentaryzacji innych grup zwierząt). 

W granicach planowanej inwestycji i w strefie jej oddziaływania nie stwierdzono 
odpowiednich drzewostanów, które mogłyby stanowić siedliska popielicy (tj. 
starsze lasy liściaste i mieszane z pełnym zwarciem koron drzew), dlatego choć 
w trakcie inwentaryzacji zwracano oczywiście uwagę na ślady obecności 
wszystkich chronionych gatunków zwierząt, to zrezygnowano ze specjalnego 
poszukiwania popielicy (np. metodą nasłuchów). 

 Metodyki badań nietoperzy  

Wszystkie 26 gatunków nietoperzy występujących w Polsce podlega ochronie 
ścisłej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony 
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gatunkowej zwierząt z dnia  16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). 
Dziewięć gatunków z polskiej chiropterofauny figuruje na „Czerwonej liście 
zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”, są nimi: podkowiec duży, podkowiec 
mały, nocek Bechsteina, nocek orzęsiony, nocek łydkowłosy, mroczek pozłocisty, 
mroczek posrebrzany, borowiaczek i mopek (Głowaciński 2002).  

O potrzebie ochrony nietoperzy na skalę europejską mówią ratyfikowane przez 
Polskę konwencje międzynarodowe oraz prawo obowiązujące w Unii Europejskiej: 
Aneks II Konwencji Berneńskiej (the Bern Convention on the Conservation of 
European Wildlife and Natura Habitats, Bern, 1979, Appendix II), Aneks II 
Konwencji o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (Konwencja 
Bońska) (the Bonn Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild 
Animals, Bonn, 1979, Appendix II). Efektem zapisów zawartych w Konwencji 
Bońskiej jest Porozumienie o Ochronie Europejskich Populacji Nietoperzy zwane 
EUROBATS (Agrement on the Conservation of Bats In Europe, EUROBATS). 
Osiem stwierdzonych w Polsce gatunków nietoperzy wpisanych jest do Aneksu II 
Dyrektywy Siedliskowej (the EC Directive on the Conservation of Natura Habitats 
and of Wild Fauna nad Flora (92/43/EEC): podkowiec duży, podkowiec mały, 
nocek duży, nocek ostrouszny, nocek łydkowłosy, nocek orzęsiony, nocek 
Bechsteina, mopek. 

Podstawowe założenia metodyczne do inwentaryzacji i monitoringu aktywności 
chiropterofauny zaczerpnięto z opracowania „Wytyczne dotyczące oceny 
oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (Kepel i in. 2011). Badania 
rozpoczęto w lipcu 2016 r. a zakończono w czerwcu 2017 r. i objęły one wszystkie 
okresy fenologiczne nietoperzy. 

Kontrola zimowych kryjówek nietoperzy 

W okresie hibernacji nietoperzy (24 i 25 styczeń 2017r), na obszarze, na którym 
planowana jest inwestycja, a także w strefie min. 3 km od jej granic wyszukiwano 
oraz kontrolowano potencjalne zimowe kryjówki nietoperzy: małe piwnice 
i ziemianki, jaskinie: J. Kryspinowska oraz jaskinie w Wąwozie 
Aleksandrowickim. Skontrolowano również przepust pod autostradą A4 Podczas 
kontroli opisywanego terenu prowadzono rozmowy z okolicznymi mieszkańcami 
dotyczące obserwacji hibernujących nietoperzy. Odstąpiono od kontroli hangaru 
z częściami do samolotów znajdującego się na terenie jednostki wojskowej 
z przyczyn technicznych.  

Monitoring aktywności nietoperzy 

Podstawową metodą wykorzystywaną przy monitoringu aktywności nietoperzy 
były nasłuchy detektorowe prowadzone na pięciu punktach nasłuchowych N1 – N5. 
Podstawą typowania lokalizacji punktów były różne warunki środowiskowe 
badanego terenu. Stanowiska nasłuchowe zostały wyznaczone tak, aby 
reprezentowały wszystkie typy siedlisk oraz w sposób przekrojowy oddawały 
charakter terenu. 

Nasłuchy detektorowe prowadzono przy użyciu ultrasonicznego detektora 
szerokopasmowego Anabat SD1 (Titley Eltronics, Ballina, Australia). Do analizy 
nagrań wykorzystano program AnalookW. Podczas kontroli detektorowych 
rejestracja sygnałów echolokacyjnych nietoperzy odbywała się w sposób ciągły. Na 
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podstawie zarejestrowanych jednostek aktywności nietoperzy Lx oraz czasu 
trwania kontroli punku nasłuchowego T obliczono indeks aktywności nietoperzy Ix 
wg wzoru Ix = Lx * 60 / T. Indeks aktywności wyrażono wartością liczbową podaną 
w jednostkach [n/h] (nietoperzy na godzinę) z dokładnością do jednego miejsca po 
przecinku. Indeksy aktywności dla poszczególnych punktów nasłuchowych zostały 
obliczone dla każdej kontroli detektorowej. W przypadku kontroli całonocnych 
obliczano średni indeks aktywności z pierwszej i drugiej części nocy. Indeks 
aktywności dla pojedynczej kontroli obliczono dla poszczególnych grup gatunków: 
I – Nyctalus spp., II – Eptesicus spp., III – Nyctalus + Eptesicus + Vespertilio spp., 
IV – Pipistrellus spp., V – wszystkie nietoperze. Do grupy I zaliczono nietoperze 
oznaczone do rodzaju Nyctalus, do II nietoperze oznaczone do rodzaju Eptesicus, 
III to grupa łącząca trzy rodzaje (w przypadku niecharakterystycznych nagrań ich 
rozróżnianie bywa trudne), do grupy IV zaliczono nietoperze z rodzaju Pipistrellus. 
Grupa V jest sumą wszystkich zarejestrowanych nietoperzy (oprócz wszystkich 
zidentyfikowanych do wyżej wymienionych grup, znalazły się w niej nietoperze 
należące do rodzajów Myotis, Plecotus i Barbastella oraz nietoperze 
nieoznaczone). Na podstawie parametrów widm spektralnych zarejestrowanych 
sygnałów echolokacyjnych dokonywano rozpoznania gatunkowego, a następnie 
przyporządkowania do poszczególnej grupy.  

Badania zostały podzielone na 6 okresów fenologicznych, których ramy czasowe 
przyjęto zgodnie z projektem najnowszych krajowych wytycznych (Kepel i in. 
2011). Dla każdego okresu fenologicznego obliczono średni arytmetyczny indeks 
aktywności, który uzyskano obliczając średnią arytmetyczną indeksów 
z poszczególnych kontroli w danym okresie dla poszczególnych punktów 
nasłuchowych. Wykonywano dwa typy kontroli: tzw. wieczorne polegające na 
jednokrotnym nasłuchach na każdym z punktów trwającym 30 min. oraz całonocne, 
podczas których przeprowadzono dwukrotne nasłuchy na wszystkich punktach (po 
zachodzie słońca oraz przed wschodem). Wszystkie kontrole rozpoczynano 
o zachodzie słońca lub nieznacznie (do 30 minut) później. 

Między 15 marca a 30 kwietnia przeprowadzono 6 kontroli wieczornych. W maju 
przeprowadzono dwie całonocne kontrole badanego obszaru. W miesiącach 
czerwiec – lipiec przeprowadzono cztery kontrole, z czego trzy całonocne i jedną 
wieczorną. W sierpniu i pierwszej połowie września wykonano sześć kontroli: trzy 
wieczorne oraz trzy (w drugiej połowie miesiąca i we wrześniu) całonocne. Od 
drugiej połowy września do połowy listopada przeprowadzono jedną kontrolę 
całonocną oraz siedem wieczornych. Godzinę zachodu słońca dla miasta Kraków 
odczytywano na stronie www.meteo.pl. W dniach 12 oraz 23 września, 
2 października roku 2016 kontrole rozpoczęto dwie godziny przed zachodem 
słońca w celu stwierdzenia ewentualnych przelotów migracyjnych borowców 
wielkich. Kontrole przeprowadzono odpowiednio na punkcie nasłuchowym N1 
i N5. 

Kontrole rozpoczynano naprzemiennie zaczynając od różnych punktów, tak aby 
wszystkie miejsca były sprawdzone o różnych porach nocy. 

Na początku każdej kontroli wieczornej i porannej określane były warunki 
atmosferyczne Temperaturę powietrza odczytywano z termometru 
samochodowego. 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 361 
 

Kontrole dziennych schronień nietoperzy 

W przypadku badań całonocnych kontrole na punktach nasłuchowych kończono 
odpowiednio wcześniej przed wschodem słońca tak, aby obserwować i rejestrować 
poranne rojenie się nietoperzy podczas powrotów do letnich kryjówek na terenie 
miejscowości objętych badaniami (w promieniu min. 1 km od planowanej 
inwestycji). Obserwacje te miały na celu zlokalizowanie dziennych schronień 
nietoperzy, oszacowanie ich liczebności oraz określenie gatunków żerujących na 
terenie badanych miejscowości.  W ramach działań mających na celu odnalezienie 
kryjówek nietoperzy mogących znajdować się na terenie lotniska, bazy wojskowej 
oraz ich bezpośredniej okolicy (w strefie ok. 1 km) sprawdzano na terenie jednostki 
wojskowej takie budynki jak magazyny, wieża straży pożarnej a na terenie 
cywilnym strychy kościołów, strychy i poddasza budynków (Fot. 105, 107), 
okiennice domów, dziuple drzew. Kontrole te były poprzedzone rozmowami 
z miejscową ludnością. Kontrolowano również mosty, które mogły stanowić 
potencjalne miejsca dziennych kryjówek nietoperzy. Zaznaczyć należy, że nie 
udało się skontrolować wszystkich, potencjalnie atrakcyjnych dla nietoperzy 
obiektów, ponieważ nie uzyskano zgody ich właścicieli na kontrolę. 

Odłowy nietoperzy w sieci 

17 lipca 2016 roku oraz 23 maja 2017 roku przeprowadzono odłowy nietoperzy 
przy użyciu sieci chiropterologicznych rozstawionych na drodze znajdującej się na 
terenie jednostki wojskowej (Ryc. 106). Odłowione nietoperze oznaczano na 
podstawie cech morfometrycznych (Dietz i von Helversen 2004), po czym 
niezwłocznie wypuszczano. Celem odłowów było stwierdzenie tych gatunków 
nietoperzy występujących na badanym terenie, których sygnały echolokacyjne są 
bardzo trudne bądź niemożliwe do oznaczenia. Dotyczy to głównie gatunków 
z rodzaju nocek. 

Odłowy w sieci chiropterologiczne 

W okresie lipiec-sierpień będą wykonywane odłowy w sieci chiropterologiczne. 
Badania te uzupełnią wiedzę na temat wykorzystania wskazanych obszarów przez 
chiropterofaunę w tym głównie gatunki silnie związane z lasami. Metoda ta 
ponadto umożliwia zdobycie istotnych informacji na temat rozrodu i struktury 
wiekowej. 

Kontrole zimowisk 

W okresie zimowym zostanie wykonana kontrola potencjalnych, istotnych 
zimowisk nietoperzy. W tym celu przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy 
z lokalną ludnością i skontrolowane zostaną wytypowane obiekty. 
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11 Opis przewidywanych działań mających na 
celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensacje przyrodnicza negatywnych 
oddziaływań na środowisko 

W niniejszym rozdziale zawarte zostały opisy działań mających na celu unikanie, 
zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, 
o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość 
łączących je korytarzy ekologicznych. 

 Środowisko wodno-gruntowe 

Na etapie realizacji i likwidacji w zakresie zapobiegania oddziaływaniom na 
środowisko wodno-gruntowe w przypadku obu wariantów przewiduje się: 

• Prowadzenie prac budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, w tym 
wykorzystywanie sprzętu w dobrym stanie technicznym oraz magazynowanie 
materiałów i paliw w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do 
środowiska wodno-gruntowego. 

Zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, 
zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną. Oleje, smary, ropa naftowa 
oraz inne chemikalia muszą być przechowywane w szczelnych pojemnikach, 
w miejscu zabezpieczonym przed przedostaniem się potencjalnych wycieków 
do gleby, wody, czy też kanalizacji opadowej. Wszelkie materiały 
przeznaczone do wykorzystania na budowie winny być magazynowane przy 
spełnieniu warunków technicznych ich przechowywania. 

Wody opadowe z zaplecza budowy oraz wody z odwodnienia wykopów będą 
odprowadzane do odbiorników jedynie po oczyszczeniu w odstojnikach 
z zawiesiny oraz w separatorach substancji ropopochodnych. 

Ryzyko wycieków ze sprzętu budowlanego do gruntu i wód podziemnych 
bedzie minimalizowane np. poprzez wykorzystywanie mat i podkładów 
przechwytujących wycieki. 

W celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych, należy 
ograniczyć ilość punktów tankowania maszyn i urządzeń budowlanych.  

Wykonawca musi zostać zobowiązany do przygotowania planu ochrony 
środowiska i jego wdrożenia na etapie budowy. Plan musi uwzględniać 
procedurę postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wykonawca powinien 
zostać zobowiązany do zaopatrzenia placu budowy w zestawy awaryjne 
potrzebne na wypadek skażeń. 

• Ograniczenie ingerencji w potok Aleksandrówka 

Prace budowlane związane ze skanalizowaniem potoku Aleksandrówka należy 
prowadzić w taki sposób, by zachowana była ciągłości przepływu wody, np.: 
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-  poprzez poszerzenie koryta oraz ułożenie kanalizacji poza strumieniem wody, 
lub  

-  poprzez wykonanie wykopu  i skanalizowanie cieku po trasie obok koryta 
istniejącego, z zasypaniem koryta istniejącego, lub 

-  poprzez wykonanie tymczasowego rowu do przeprowadzenia strumienia 
wody na czas budowy obok koryta istniejącego, a następnie zarurowania 
koryta po istniejącej trasie, i zasypanie tymczasowego rowu. 

Przy wlocie i wylocie z odcinka skanalizowanego należy wykonać konstrukcję 
umocnienia wlotu i wylotu, kamienną na zaprawie cementowej lub betonową, 
wyposażoną w kraty zabezpieczające przed wejściem ludzi i dużych zwierząt 
do odcinka skanalizowanego.  

Na odcinku ok. 5 metrów powyżej i ok. 15 metrów poniżej odcinka 
skanalizowanego należy wykonać umocnienie dna i brzegów cieku 
umożliwiające rozproszenie energii wody przy zmianach reżimu przepływu, tak 
aby nie doszło do rozmycia skarp przy przepływach wezbraniowych. 

Zabezpieczenie brzegów i dna bezpośrednio powyżej wlotu oraz brzegów 
i wypadu poniżej wylotu z odcinka skanalizowanego i powinno być wykonane 
np. w postaci bruku kamiennego na zaprawie cementowej lub płyty betonowej. 
Na pozostałej części odcinka umocnionego brzegi mogą być umocnione przy 
zastosowaniu materiałów naturalnych, jak np. kiszkami z faszyny w płotkach 
czy walcami faszynowo-kamiennymi.  

Na etapie eksploatacji przewiduje się: 

• Magazynowanie odpadów oraz innych materiałów w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się ich do środowiska wodno-gruntowego. 

• Ujęcie w szczelne systemy kanalizacji wód opadowych oraz kontrole stanu 
technicznego tych systemów, jak również i innych urządzeń obsługi lotniska. 
W celu usunięcia zanieczyszczeń, wody opadowe i roztopowe będą 
oczyszczane w urządzeniach składających się z separatorów substancji 
ropopochodnych zblokowanych z osadnikami. Separatory te będą okresowo 
kontrolowane i opróżniane. 

• W celu zabezpieczenia odbiorników przed zwiększoną ilością wód, nadmiar 
wód opadowych będzie przetrzymywany w zbiornikach retencyjnych 
i odprowadzany stopniowo, w zależności od możliwości przepustowych 
odbiorników. Na  etapie opracowywania projektów, działanie istniejącej 
i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej powinno być zweryfikowane 
w modelu hydrodynamicznym kanalizacji. Pozwoli to na optymalizację 
zarówno punktów włączenia do kanalizacji, jak i wielkości kanalizacji, a przede 
wszystkim wielkości i lokalizacji zbiorników retencyjnych. 

• W celu zabezpieczenia odbiorników przed zanieczyszczeniami powstającymi 
w procesie odladzania nawierzchni, przewiduje się budowę zbiorników 
retencyjnych, zapewniających przetrzymanie wód opadowych przed ich 
odprowadzeniem do odbiornika.  

Ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej opisane jest w rozdziale 9.13. W przypadku 
uszkodzenia zbiorników samolotu i rozlania paliwa na drogę startową istniejące 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 364 
 

i  projektowane urządzenia do oczyszczania wód opadowych pozwolą na 
zatrzymanie zanieczyszczonego odpływu. Dodatkowo, istniejąca Awaryjna 
Podczyszczalnia Wód Opadowych (APWO), zlokalizowana na zarurowanej części 
potoku Olszanickiego, a przejmująca wody opadowe i roztopowe między innymi 
z obszaru drogi startowej, wyposażona jest w zbiornik awaryjny. W przypadku 
awarii związanej z wypływem znacznej ilości paliwa, gdy pojemność 
magazynowania substancji ropopochodnych w separatorze może okazać się zbyt 
mała, przelew awaryjny pozwala na odprowadzenie nadmiaru substancji 
ropopochodnych do zbiornika awaryjnego. 

Istniejący system odprowadzania wód opadowych i roztopowych wraz 
z urządzaniami oczyszczającymi jest wyposażony w szereg zabezpieczeń przed 
niekontrolowanym przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska wodnego. 
W szczególności zbiorniki retencyjne (których powstanie było konieczne dla 
zapewnienia regulacji wielkości odpływu wód deszczowych ze zlewni lotniska) 
oraz zamknięcia awaryjne dają możliwość kontrolowanego przetrzymania ścieków 
z powierzchni zanieczyszczonych w wyniku potencjalnej awarii lub katastrofy. 

 Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami powstającymi podczas działań związanych z budową, 
eksploatacją i ewentualną likwidacją przedsięwzięcia – w obu wariantach – lub jego 
części będzie prowadzona w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, w szczególności: 

• Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE 
z 22 listopada 2008 r. nr L312/3), 

• Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.), 
oraz dostosowywana do zmian prawnych w tym zakresie wprowadzanych 
w przyszłości. 

Działania minimalizujące potencjalny negatywny wpływ na środowisko 
powstających odpadów zostały opisane w rozdziale 2. 

 Klimat akustyczny 

Poniżej przedstawiono wymagania i zalecenia w zakresie ograniczenia emisji 
hałasu do środowiska, jakie powinny być spełnione – w przypadku obu wariantów 
– na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji: 

• wykonywanie w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem (przede 
wszystkim zachodnia część lotniska) prac budowlanych uciążliwych pod kątem 
emitowanego hałasu należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godz. 6–22; 
w przypadku koniecznych do przeprowadzenia uciążliwych prac w porze nocy 
należy poinformować o tym uprzednio mieszkańców w sąsiedztwie 
planowanych prac; 

• usytuowanie bazy sprzętowo-maszynowej na terenie placu budowy należy 
przewidzieć w takim miejscu i w takiej odległości od zabudowy mieszkaniowej, 
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aby zapewnić, na etapie realizacji przedsięwzięcia, dotrzymanie standardów 
akustycznych na terenach podlegających ochronie akustycznej; zaplecze 
budowy (węzły betoniarskie, bazę sprzętu) należy zlokalizować możliwie 
blisko rejonu prowadzenia prac i jak najdalej (nie w bezpośrednim sąsiedztwie) 
od granic terenów podlegających ochronie akustycznej; 

• rozmieszczenie hałd kruszyw czy humusu tak, by oddzielały one tereny 
zamieszkałe od placu budowy i tymczasowych dróg transportu i mogły pełnić 
funkcję tymczasowego ekranu; 

• maszyny i urządzenia wykorzystywane podczas prac budowlanych powinny 
spełniać wymagania akustyczne określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami) a dotyczące 
maszyn i urządzeń pracujących na zewnątrz; 

• stosownie do potrzeb, używać technologii prac najmniej uciążliwej akustycznie; 

• używanie sprawnego technicznie sprzętu odpowiadającego współczesnemu 
stanowi techniki (dotyczy to w szczególności kafarów, dźwigów, oraz 
wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego wykorzystywanego na terenie placu 
budowy); 

Ponadto zaleca się zastosowanie w miarę możliwości środków administracyjnych 
polegających na rozłożeniu w czasie natężenia prowadzonych prac budowlanych 
i unikaniu bezpośredniej koncentracji urządzeń najgłośniejszych. Duże znaczenie 
ma świadomość kierownictwa budowy jak i pracowników o mogących wystąpić 
nadmiernych emisjach hałasu. Stąd dla prac w tych lokalizacjach ważne jest 
monitorowanie (lub samo sprawdzenie) stanu emisji i wypracowanie na budowie 
takich scenariuszy działań, by nie występowała ponadnormatywna emisja hałasu. 
Dokładna lokalizacja bazy sprzętowo-maszynowej oraz rodzaj i ilość maszyn 
budowlanych będą precyzowane przez wykonawcę głównego w oparciu o aktualne 
analizy dostępnych terenów, potrzeb parku maszynowego oraz indywidualną 
strategię i pożądany układ zaplecza budowy. 

Na etapie eksploatacji głównym działaniem minimalizującym w obu wariantach, 
będzie kontynuacja prowadzenia monitoringu hałasu powodowanego przez 
funkcjonowanie lotniska. Monitoring taki umożliwia przede wszystkim analizę 
faktycznego oddziaływania operacji lotniczych, stanowiącego punkt wyjścia do 
ewentualnych modyfikacji w rozkładzie lotów w celu zmniejszenia imisji hałasu na 
terenach sąsiadujących.  

Do innych działań minimalizujących należą również:   

• kontrola i egzekwowanie wykonywania operacji lotniczych zgodnych 
z przyjętymi przepisami, 

• ograniczanie w miarę możliwości operacji nocnych, 

• ograniczanie operacji statkami najbardziej oddziałującymi na klimat 
akustyczny, 
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• ograniczanie oddziaływania akustycznego na terenie lotniska, m.in. poprzez 
wprowadzanie ograniczeń (terminowych i lokalizacyjnych) w zakresie prób 
silników statków powietrznych czy rekomendowanie przewoźnikom 
ograniczania nieuzasadnionego używania tzw. ciągu wstecznego. 

Istotnym jest również kontynuowanie działań związanych z informowaniem 
ludności narażonej na oddziaływanie lotniska o czynnościach podjętych na rzecz 
jego ograniczania. 

Należy zauważyć, iż już dzisiaj w ramach polityki ograniczania oddziaływania 
akustycznego MPL Kraków-Balice wykonuje powyższe działania. Podejmuje 
między innymi inicjatywę poprawy izolacyjności akustycznej budynków w OOU, 
m.in. poprzez realizację Programu na rzecz poprawy klimatu akustycznego, którego 
celem jest wspieranie finansowe prac związanych z zastosowaniem materiałów 
o podwyższonej izolacyjności akustycznej w domach i mieszkaniach, w których nie 
są dotrzymane standardy jakości środowiska, czy także współpracuje z PAŻP 
w zakresie monitorowania i raportowania przypadków naruszania obowiązujących 
na lotnisku Kraków–Balice procedur antyhałasowych, opublikowanych w Zbiorze 
Informacji Lotniczych AIP Polska (np. płynne podejścia do lądowania 
oraz ograniczenie operacji w porze nocnej). 

 Flora i fauna 

Flora 

W zakresie zapobiegania oddziaływaniom na florę i siedliska przyrodnicze na 
etapie realizacji i likwidacji w obu wariantach przewiduje się: 

• działania opisane dla środowiska wodno-gruntowego, jak również ochronę 
roślinności podczas prac budowlanych m.in. poprzez zabezpieczanie w razie 
konieczności drzew znajdujących się w sąsiedztwie prowadzenia prac 
budowlanych, 

• wprowadzenie zakazu lokowania placu budowy, składowania materiałów 
budowlanych i odpadów, prowadzenia poprzez siedlisko dróg dojazdowych do 
budowy, wydeptywania terenu w obrębie wszystkich  zinwentaryzowanych 
płatów siedlisk przyrodniczych 91E0, 6510 i 65XX, 

• w trakcie prac ziemnych - zdjęcie wierzchniej, próchniczej warstwy gleby 
i składowania jej w osobnych pryzmach. Po zakończeniu prac ziemnych 
warstwę próchniczą gleby należy rozsypać na powierzchni terenu, przywracając 
warunki siedliskowe zbliżone do naturalnych i umożliwiając kiełkowanie 
gatunków zawartych w glebowym banku nasion. 

Na etapie eksploatacji działaniem ograniczającym oddziaływanie na florę będzie 
przede wszystkim skuteczne stosowanie zaleceń związanych z ochroną środowiska 
wodno-gruntowego. 
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Fauna 

Bezkręgowce 

Próby kompensacji siedlisk poczwarówek, podejmowane w latach poprzednich, 
okazały się nieskuteczne (http://www.gdos.gov.pl/bedzie-kontynuacja-budowy-
drogi-s11-2). Aby zabezpieczyć pozostałą część siedliska poczwarówki zwężonej 
(powierzchnia nr 2) przed pogłębianiem się procesów jego przekształcania należy 
na etapie budowy zabezpieczyć ją przed wysychaniem w wyniku odwodnienia 
(zdrenowania) placu budowy. 

Herpetofauna 

Zaproponowane poniżej sposoby minimalizacji zostały zaczerpnięte z Poradnika 
ochrony płazów (Kurek i in. 2011). Wybrane środki łagodzące przedstawiają 
obecny stan wiedzy na temat ochrony herpetofauny w trakcie realizacji dużych 
inwestycji.  

W obydwu wariantach lokalizacyjnych inwestycji, zaplecza budowy należy 
umieszczać w odległości nie mniejszej niż 100 m od stwierdzonych miejsc rozrodu 
płazów i gadów. Zaplecza budowy powinny być zabezpieczone w systemy 
odprowadzania ścieków bytowych zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 

Dla zaplecza budowy oraz placu budowy należy zastosować ogrodzenia 
tymczasowe.Ogrodzenie powinno posiadać min. 40 cm wysokości (najczęściej 50 
cm) i być wkopane na min. 10 cm oraz wykonane w taki sposób, aby 
uniemożliwiało płazom i gadom przechodzenie górą, jak i dołem. Ogrodzenie 
należy mocować do palików metalowych lub kołków drewnianych co 2 lub 3 m. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na łączenia elementów, ponieważ są to 
najsłabsze punkty ogrodzenia. Ze względu na czas trwania budowy zaleca się 
zastosowanie folii polimerowej lub płyt polimerowych. Nie można dopuścić do 
zarastania ogrodzeń tymczasowych. Wzdłuż ogrodzenia, co 10–15 m należy 
umieścić w podłożu pułapkę łowną o głębokości ok. 40 cm np. wiadro 10 litrowe. 
Pułapka powinna posiadać kilka otworów w dnie o średnicy 3 – 4 mm oraz pokrywę 
z wyciętym eliptycznie otworem ok. 6 cm od krawędzi (poniższy rysunek „Schemat 
prawidłowo wykonanej pułapki odłownej” ). Dodatkowo w wiadrze powinien być 
umieszczony patyk, ułatwiający wydostanie się na zewnątrz drobnym ssakom, a 
także na dnie pułapki należy umieścić materiał osłaniający zwierzęta przed 
mrozem, słońcem lub drapieżnikami (np. liście, mech, ziemia). Kontrola pułapek 
powinna odbywać się w szczycie migracji 1 – 2 razy dziennie, a po zakończeniu 
wędrówek, co 2 dni. Kontrole pułapek powinny trwać do czasu ustania migracji 
płazów.  
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Rysunek 60 Schemat tymczasowego ogrodzenia ochronnego 

 

Źródło: Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011. Poradnik ochrony płazów. 
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot 

Rysunek 61 Schemat prawidłowo wykonanej pułapki odłownej. Widok z góry 

 

Źródło: Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011. Poradnik ochrony płazów. 
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot 

Gady występujące w zasięgu placu budowy inwestycji powinny zostać przeniesione 
pod nadzorem herpetologa na miejsca zastępcze. Przenoszenie powinno odbywać 
się w porze roku o największej ich aktywności (kwiecień – wrzesień) na stałe 
stanowiska zastępcze, które powinny znajdować się w jak najbliższej odległości od 
miejsca złowienia. Powinny to być miejsca podmokłe lub okolice zbiorników 
wodnych dla zaskrońców oraz murawy i zbiorowiska leśne dla jaszczurki zwinki. 
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Drogi techniczne należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 100 m od 
zbiorników wodnych, w których stwierdzono rozród płazów.  

W przypadku realizacji wariantu centralnego dojdzie do zniszczenia 
rozlewiska/zbiornika wodnego z licznymi kępami turzyc i szuwarem trzcinowym 
otoczonego zadrzewieniami wierzbowymi graniczącego z południową częścią 
terenu lotniska Balice. Jest to miejsce rozrodu żaby trawnej i regularnego 
przebywania i rozrodu zaskrońca. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 
istnieje konieczność likwidacji tego miejsca.  

Głównym warunkiem rozpoczęcia likwidacji zbiornika jest brak obecności w nim 
płazów. Optymalnym terminem realizacji to przełom września i października – 
z uwagi na opuszczenie przez większość płazów przeobrażonych z postaci 
larwalnych, a jednocześnie brak osobników zimujących.  

Przed rozpoczęciem likwidacji zbiornika należy go szczelnie wygrodzić na 
początku września (by nie dopuścić do niego płazów zimujących) przy 
jednoczesnym odławianiu zwierząt opuszczających zbiornik (np. przy pomocy 
wiaderek wkopanych przy ogrodzeniu od strony zbiornika). Po odłowieniu zwierząt 
(także z części lądowej wygrodzonego obszaru) należy stopniowo obniżyć lustro 
wody do dna, przy ciągłym odławianiu. Następnie należy spenetrować dno 
i odłowić pozostałe zwierzęta. 

Miejsca uwolnienia zwierząt powinny być oddalone od terenu realizacji inwestycji 
o co najmniej 200 m. W przypadku wykorzystania pomp, węże ssące należy 
zabezpieczyć siatkami, tak by nie przedostały się do nich płazy. Najlepiej na 
końcówkę węża zamontować konstrukcję przypominającą kosz ze szczelnej siatki 
(oczka < 5 mm), która będzie umieszczona ok. 20–30 cm od otworu węża, aby 
uniknąć zgniatania płazów przy zasysaniu. Zasypanie (osuszonej) misy zbiornika 
powinno nastąpić bezpośrednio po odłowieniu zwierząt, małym, jednostronnym 
frontem roboczym, w obecności przyrodnika na przedpolu zasypywanego obszaru, 
co ma zapewnić możliwość samodzielnej ucieczki zwierząt. 

Przed ostateczną likwidacją misy zbiornika/terenu podmokłego należy w okresach 
największej aktywności płazów (głównie w godzinach nocnych) kilkakrotnie, 
dokładnie spenetrować teren przeznaczony do likwidacji i odłowić napotkane 
osobniki. Jeśli podczas trzech kontroli przeprowadzanych w ciepłe dni, w 24-
godzinnych odstępach czasu, obecność płazów nie zostanie stwierdzona, można 
uznać, iż wszystkie osobniki zostały odłowione. Potem należy niezwłocznie 
zlikwidować obszar niedawnego występowania płazów i ogrodzić teren, by 
uniemożliwić im dostęp. Moment likwidacji zbiornika wiąże się z koniecznością 
wjazdu maszyn budowlanych oraz ich przemieszczaniem się po ogrodzonym 
obszarze – należy to uwzględnić podczas wygradzania zbiornika. Natomiast 
w czasie jego likwidacji nie można dopuścić do rozszczelnienia ogrodzenia. 

Możliwe jest także szczelne ogrodzenie rozlewiska pod koniec zimy, po ustąpieniu 
pokrywy śnieżnej i przed rozpoczęciem aktywności płazów. Ten wariant wymaga 
jednak dużego doświadczenia i jest trudniejszy w realizacji z uwagi na krótki okres 
od roztopów do godów płazów. Przy takim scenariuszu, ogrodzenie zbiornika ma 
za zadanie uniemożliwić dostęp płazom wędrującym do niego od strony lądu 
(zwierzęta te powinny być sukcesywnie odławiane sprzed ogrodzenia np. za 
pomocą pułapek łownych i wynoszone do zbiorników zastępczych). Z uwagi na 
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możliwość pozostawania w dnie zimujących osobników, likwidacja ogrodzonej 
wcześniej misy zbiornika powinna być wstrzymana do momentu ocieplenia, tak by 
zimujące płazy się uaktywniły. Opóźnienie likwidacji zbiornika wynika z faktu, iż 
znalezienie zagrzebanych w dnie zbiornika zwierząt może okazać się niemożliwe. 
W takiej sytuacji o sukcesie decyduje skuteczność w uniemożliwianiu płazom 
dostępu do miejsca godów, czyli w praktyce – szczelność ogrodzenia. W przypadku 
dużego napływu wód podziemnych do zbiornika, uniemożliwiającego jego 
osuszenie, zbiornik należy w pierwszej kolejności szczelnie wygrodzić i dokonać 
dokładnych odłowów (przy ciepłej pogodzie), aż do momentu, kiedy kilka 
kolejnych kontroli wykaże brak płazów. Zasypywanie wygrodzonego wcześniej 
rozlewiska powinno odbywać się powoli według opisanych wyżej metod, również 
przy ciepłej pogodzie, w obecności przyrodnika, jednostronnym frontem, tak by 
umożliwić ewentualną ucieczkę zwierząt oraz ich odłowy. 

Niezależnie od terminu likwidacji zbiornika, w przypadku znalezienia 
zagrzebanych w dnie płazów (np. żab trawnych) należy je przenieść do innych, 
podobnych zbiorników. W ciągu najbliższych kilku lat (nawet 5!) w rejonie 
zbiornika będą pojawiać się płazy, które również należy odławiać i przenosić do 
nowych siedlisk.  

W związku z planowanymi działaniami minimalizującymi, przy realizacji 
inwestycji niezbędny będzie nadzór herpetologiczny. Do zadań nadzoru będzie 
należało: 

• podejmowanie i koordynacja działań związanych z czynną ochroną 
herpetofauny oraz kontrola skuteczności i jakości realizowanych prac w tym 
zakresie, 

• kontrolowanie stanu zabezpieczeń obszaru realizacji inwestycji – ogrodzeń, 

• podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia, odłowienia i ewakuacji 
zwierząt -  
w szczególności podczas zasypywania siedliska rozrodczego herpetofauny, 

• identyfikowanie obecności płazów w najbliższym sąsiedztwie obszaru 
inwestycji oraz eliminowanie ewentualnych zagrożeń. 

Ptaki 

Etap realizacji i likwidacji: 

• wyznaczenie lokalizacji zapleczy budowy, placów postojowych, baz 
materiałów, składów paliw itp. poza siedliskami lęgowymi najcenniejszych 
gatunków ptaków; 

• ewentualna wycinka drzew poza okresem lęgowym; 

Wycinka drzew i krzewów, a także zniszczenie roślinności zielnej powinny 
zostać przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 poz. 2183) tj. od 16 października 
do 28 (29) lutego w celu ograniczenia strat w lęgach spowodowanego 
niszczeniem gniazd i płoszeniem ptaków. Wykonywanie tych prac w okresie 
lęgowym dopuszczalne jest wyłącznie pod nadzorem przyrodniczym i tylko 
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w określonych warunkach. Nadzór powinien być prowadzony przez 
specjalistów, posiadających wykształcenie wyższe biologiczne oraz 
posiadających udokumentowane doświadczenie ornitologiczne (inwentaryzacje, 
publikacje, raporty ooś, nadzory); 

• prowadzenie robót z użyciem sprawnego sprzętu budowlanego i transportu 
sprawnymi pojazdami; 

• odpowiedni dobór maszyn do robót ziemnych przygotowawczych oraz 
samochodów wykorzystywanych podczas budowy, o niewielkiej emisji 
zanieczyszczeń i hałasu, wyposażonych w sprawne tłumiki; 

• eliminacja zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu – czyli np. wyłączanie 
silników urządzeń niepracujących w danej chwili, ograniczanie pracy maszyn 
na jałowym biegu; 

• w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny 
pracować równocześnie; 

• nie przeciążanie maszyn i pojazdów, nie eksploatowanie silników na 
najwyższych obrotach, gdyż zwiększa to emisję spalin; 

• przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na 
uniknięcie wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym 
samym zapobiegnie przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych. 
Należy kontrolować potencjalne wycieki olejów, smarów, płynów 
technicznych lub paliw, które mogą być źródłem zanieczyszczeń środowiska. 

Na etapie eksploatacji w celu ochrony przed kolizjami samolotów z ptakami 
prowadzi się obecnie na terenie lotniska odstraszanie metodą sokolniczą. 
Przewiduje się kontynuowanie prowadzonych działań również po wybudowanie 
nowej drogi startowej. 

Ssaki (poza nietoperzami) 

Jeżeli zostanie wybrany do realizacji wariant centralny, to bezpośrednio przed 
przystąpieniem do jakichkolwiek prac inwestycyjnych związanych 
z przygotowaniem obszaru do budowy, należy przeprowadzić rozpoznanie 
czynnych siedlisk bobra europejskiego. Jeżeli żeremia w granicach wspomnianego 
wariantu będą stanowiły czynne siedlisko bobra wszelkie działania inwestycyjne 
w obrębie tego stanowiska należy przeprowadzić dopiero w drugiej połowie lata 
(od połowy sierpnia), aby nie zagrozić przychówkowi (w maju i czerwcu nowo 
urodzone młode wymagają szczególnej opieki przez samicę w gnieździe) 
i przeprowadzenie prac przygotowawczych terenu dostatecznie wcześnie w okresie 
letnio-jesiennym, aby rodzina bobrowa wyparta z aktywnego stanowiska 
w obszarze inwestycji miała możliwość przemieszczenia w dogodne, niezagrożone 
siedlisko i zgromadzenia pokarmu na okres zimowy. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac inwestycyjnych teren bezpośredniego 
oddziaływania inwestycji  powinien być spenetrowany przez ekspertów z nadzoru 
przyrodniczego – specjaliści w przypadku stwierdzenia chronionego gatunku ssaka 
(dotyczy to głównie drobnych ssaków) powinni schwytać dostrzeżone osobniki 
i przenieść je w dogodne miejsca poza strefę robót, w wyznaczone przez specjalistę 
o wykształceniu wyższym przyrodniczym. W trakcie prac budowlanych nadzór 
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przyrodniczy powinien także przenosić osobniki gatunków chronionych 
w odpowiednie miejsce, jeśli znajdą się przypadkowo w pasie robót. 
Aby ograniczyć wkraczanie drobnych ssaków w obszar prac budowlanych, co 
tyczy się również etapu likwidacji, pomocne będą ogrodzenia tymczasowe, 
proponowane powyżej jako środek minimalizujący ze względu na herpetofaunę. 
Ogrodzenia będą skutecznie zapobiegać wchodzeniu zarówno płazów i gadów, jak 
i drobnych ssaków na teren budowy. 

Na etapie eksploatacji działaniem ograniczającym oddziaływanie na ssaki będzie 
przede wszystkim skuteczne stosowanie zaleceń związanych z ochroną środowiska 
wodno-gruntowego. 

Nietoperze 

W przypadku realizacji wariantu centralnego zaleca się przeprowadzenie wycinki 
drzew w okresie od 1 listopada do 15 marca, czyli w okresie, w którym teren ten 
nie pełni żadnej istotnej funkcji zarówno dla lokalnej jak i migrującej 
chiropterofauny. Dla wariantu tego jako kompensację przyrodniczą utraty 
dziennych kryjówek nietoperzy zaleca się wywieszenie 30 skrzynek dla nietoperzy 
typ Stratmann. Skrzynki należy wywiesić w zwartym kompleksie leśnym, 
znajdującym się możliwie najbliżej realizowanej inwestycji po wcześniejszym 
uzgodnieniu działań z zarządcą terenu np.: ALP, bądź gminą. Zaleca się pełnienie 
nadzoru chiropterologicznego nad realizacja kompensacji. Pełniący nadzór 
specjalista ustali szczegóły dotyczące lokalizacji miejsca wywieszenia skrzynek, 
ilości skrzynek w grupach, ich ekspozycji oraz terminu prac. Kompensację należy 
wykonać najpóźniej do kwietnia roku, w którym zostanie przeprowadzona wycinka 
drzew.  

Dla wariantu północnego nie przewiduje się konieczności działań 
minimalizujących ani kompensujących. 

 
 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 373 
 

12 Obszar ograniczonego użytkowania 

Podstawową przesłanką utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania jest 
niemożność dotrzymania standardów jakości środowiska poza terenem obiektu, 
o którym mowa w art. 135 pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Standardy jakości środowiska 
definiowane są zgodnie z art. 3 pkt 34 Poś jako „poziomy dopuszczalne substancji 
lub energii, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako 
całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze”. 

Klimat akustyczny terenu lotniska oraz terenów sąsiadujących kształtowany jest 
obecnie przede wszystkim przez operacje lotnicze, jak również hałas naziemny 
powodowany przez pojazdy obsługi lotniska oraz urządzenia infrastruktury 
lotniska. Ponadto od północnej i wschodniej strony lotniska zlokalizowana jest 
autostrada A4, która również wpływa w istotny sposób na klimat akustyczny 
obszaru. 

Dla terenów wokół lotniska wyznaczony został, uchwałą nr XXXII/470/09 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 r., obszar ograniczonego 
użytkowania. W obszarze tym wyznaczono 3 strefy – A, B i C.  

Strefę A wyznacza od zewnątrz maksymalny zasięg izolinii hałasu nocnego LN = 
50 dB lub izolinii hałasu LDWN = 60 dB, od wewnątrz granica lotniska. W strefie A 
obowiązuje zakaz lokalizowania i budowy nowych obiektów zabudowy 
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zamieszkania 
zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej, szpitali, domów opieki 
społecznej, oraz zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci młodzieży, lokalizacji terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza 
miastem; zakaz zmiany funkcji budynków z niemieszkalnych na mieszkalne.  

Strefę B wyznacza od zewnątrz izolinia LDWN = 55 dB, od wewnątrz maksymalny 
zasięg izolinii LN = 50 dB, LDWN = 60 dB lub granica lotniska. W strefie B 
obowiązuje zakaz lokalizowania i budowy nowych obiektów szpitali, domów 
opieki, oraz zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieży.  

Strefę C wyznacza od zewnątrz izolinia hałasu LN = 45 dB, od wewnątrz 
maksymalny zasięg izolinii LDWN = 55 dB. W strefie C obowiązuje zakaz 
lokalizowania i budowy nowych obiektów zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży – działających w porze nocnej. 

Na poniższym rysunku przedstawiony został aktualny obszar ograniczonego 
użytkowania na lotnisku Kraków-Balice. 
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Rysunek 62 Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków – Balice 

 
Źródło: załącznik 1 do uchwały nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego
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Do momentu budowy nowej drogi startowej zasięg emisji hałasu skorelowany 
będzie z przebiegiem istniejącej drogi startowej. Po wybudowaniu nowej drogi 
charakter emisji nie zmieni się, natomiast zmieni się wielkość terenu, na który 
funkcjonowanie lotniska będzie oddziaływać. 

Analiza oddziaływania na klimat akustyczny wykonana została dla roku 2035 
z uwzględnieniem zagadnienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz obecnego 
klimatu akustycznego lotniska. 

W związku z brakiem możliwości zminimalizowania hałasu od operacji lotniczych, 
po wybudowaniu nowej drogi startowej przeprowadzić należy analizę 
porealizacyjną, na podstawie której wyznaczony zostanie nowy obszar 
ograniczonego użytkowania. Zasięg tego obszaru przedstawia poniższy rysunek. 
Wykonanie takiej analizy wynika z zapisów art. 82 ustawy ooś, który wskazuje na 
obowiązek wykonania analizy w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania.  



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 376
 

Rysunek 63 Przewidywany obszar ograniczonego użytkowania (dla roku 2035) dla wariantu północnego 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 64 Przewidywany obszar ograniczonego użytkowania (dla roku 2035) dla wariantu centralnego 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Zasięg oddziaływania operacji lotniczych jest określony izolinią hałasu 
o największym zasięgu. Ponadto, izolinia o największym zasięgu będzie również 
wyznaczała przewidywaną granicę OOU. 

Biorąc pod uwagę interpretację Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. 
(sygn. DIŚ-OA-H-81/10/MW DIŚoa-076-17/52146/10/MW) granice OOU 
wyznaczano na podstawie wskaźników dobowych LAeqD i LAeqN dla doby 
o wysokim natężeniu ruchu. W ten sposób uwzględniono możliwość wystąpienia 
realnego oddziaływania w ciągu doby. 

Określenie zasięgu poszczególnych izolinii wykonano za pomocą programu 
komputerowego zgodnie z metodą zalecaną polskim prawem oraz 
międzynarodowymi wytycznymi. Obliczenia, na podstawie których wyznaczono 
granicę OOU, wykonano dla roku 2035 będącego ostatnim rokiem prognozy ruchu 
lotniczego na lotnisku. 

Specyfika oddziaływania lotnisk na klimat akustyczny związana jest nierozłącznie 
z  warunkami atmosferycznymi, a dokładniej kierunkiem wiatru, który determinuje 
kierunek operacji. W przypadku lotniska Kraków-Balice w roku 2015 na kierunku 
07 odbyło się około 13% operacji, pozostałe operacje wykonano na kierunku 25. 
Taki podział przyjęto również do wyznaczenia granic OOU.  

Wobec faktu, iż wraz z ustanowieniem OOU wewnątrz obszaru nie będą 
obowiązywały dopuszczalne poziomy hałasu w rozumieniu ustawy poś, należy 
dostosować się do wymagań wobec budynków przedstawionych w normach 
budowlanych. Normami, które reguluję tę kwestię są przede wszystkim: 

• PN-B-02151-02:1987 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach”; 

• PN-B-02151-3:2015-10 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej 
przegród w budynkach i elementów budowlanych”. 

Norma PN-B-02151-02:1987 definiuje dopuszczalne poziomy hałasu, które nie 
mogą być przekroczone wewnątrz pomieszczeń, natomiast norma PN-B-02151-
3:2015-10 określa parametry akustyczne przegród zewnętrznych wymagane 
w zależności od poziomu hałasu zewnętrznego. Należy podkreślić, że normy te są 
ze sobą powiązane a wymagania izolacyjności akustycznej wynikają niejako 
z przyjętych dopuszczalnych poziomów hałasu.  

Zgodnie z zapisami normy PN-B-02151-02:1987 dopuszczalne poziomy hałasu 
w budynkach mieszkalnych wynoszą: 
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Tabela 92 Dopuszczalne poziomy hałasu (dźwięku A) w budynkach 

Lp.  

Przeznaczenie 
pomieszczenia 

Dopuszczalny 
poziom hałasu od 
wszystkich źródeł 
hałasu łącznie LAeq 

(w dB) 

Dopuszczalny poziom hałasu przenikającego 
do pomieszczenia od wyposażenia 
technicznego budynku oraz innych urządzeń 
w budynku i poza budynkiem 

Średni poziom 
hałasu LAm (przy 
hałasie ustalonym) 
lub równoważny 
poziom hałasu LAeq 
(przy hałasie 
nieustalonym) w dB 

Maksymalny poziom 
hałasu (LAmax) przy 
hałasie nieustalonym 
w dB 

w dzień  w nocy w dzień  w nocy w dzień  w nocy 

1. Pomieszczenia 
mieszkalne w 
budynkach 
mieszkalnych  

40 30 35 25 40 30 

2. Kuchnie i 
pomieszczenia 
sanitarne w 
mieszkaniach 

45 40 40 40 45 45 

Źródło: Norma PN-B-02151092:1987 

Zgodnie z zapisami normy PN-B-02151-3:2015-10 wymagania w zakresie 
izolacyjności akustycznej budynków należy określać na podstawie miarodajnego 
poziomu hałasu zewnętrznego, tj. w przypadku hałasu lotniczego:  

• dla pory dnia – średniego, długookresowego poziomu hałasu wyznaczonego dla 
16 godzin dnia; 

• dla pory nocy – średniego długookresowego poziomu hałasu wyznaczonego dla 
8 godzin nocy w roku lub długookresowego średniego maksymalnego poziomu 
hałasu uwzględniającego wszystkie noce w odpowiednim przedziale czasu. 

Na podstawie powyższych założeń wewnątrz OOU wyznaczono strefy, dla których 
proponuje się wprowadzenie ograniczeń w zakresie przeznaczania terenu oraz 
sposobu jego wykorzystania:  

• strefa A (wewnętrzna) ograniczona od zewnątrz izolinią hałasu LAeqN = 50 dB 
(lub LAeqD = 60 dB jeśli ma większy zasięg), od wewnątrz natomiast granicą 
lotniska; 

• strefa B (zewnętrzna) ograniczona od zewnątrz granicą OOU (obwiednia 
izolinii LAeqN = 45 dB), od wewnątrz natomiast izolinią hałasu LAeqN = 50 
dB (lub LAeqD = 60 dB). 

W ramach określenia wymagań technicznych dotyczących budynków 
zlokalizowanych w OOU proponuje się zapewnienie właściwego klimatu 
akustycznego w istniejących oraz nowoprojektowanych budynkach wymagających 
ochrony akustycznej poprzez stosowanie przegród budowlanych o odpowiedniej 
izolacyjności akustycznej, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
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budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi 
do tej ustawy.  

Ponadto w obszarze ograniczonego użytkowania proponuje się wprowadzenie 
następujących ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu i sposobu korzystania z 
terenów:  

Strefa A: 

• Zakaz przeznaczania terenów pod budowę szpitali, domów opieki społecznej 
i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
takich jak szkoły, przedszkola, internaty, żłobki, domy dziecka itp., jak też 
tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowisk;  

• Zakaz lokalizowania budynków o funkcji szpitali, domów opieki społecznej 
i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
takich jak szkoły, przedszkola, internaty, domy dziecka itp., z wyłączeniem 
w szczególności rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy istniejących obiektów;  

• Zakaz zmiany funkcji budynków istniejących na budynki o funkcji szpitali, 
domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży; Zakaz tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowisk;  

• Zakaz przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową. 

Strefa B: 

• Zakaz przeznaczenia terenu pod budowę szpitali, domów opieki społecznej 
i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
takich jak szkoły, przedszkola, internaty, żłobki, domy dziecka itp., jak też 
tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowisk;  

• Zakaz lokalizowania budynków o funkcji szpitali, domów opieki społecznej 
i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
takich jak szkoły, przedszkola, internaty, domy dziecka itp., z wyłączeniem 
w szczególności rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy istniejących obiektów;  

• Zakaz zmiany funkcji budynków istniejących na budynki o funkcji szpitali, 
domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży; 

• Zakaz tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowisk. 

Zgodnie z powyższym w żadnej ze stref nie przewiduje się zakazu budowy, 
przebudowy lub rozbudowy obiektów mieszkalnych.  

Poniższa tabela przedstawia wielkość powierzchni przewidywanego obszaru 
ograniczonego użytkowania (oraz stref wewnątrz niego) w obu wariantach. 
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Tabela 93 Wielkość powierzchni w zakresie przewidywanego obszaru ograniczonego 
użytkowania oraz jego stref 

Lp. Strefa 
Powierzchnia [km2] 

Wariant północny Wariant centralny 

1. OOU 30,49 30,39 

2. Zewnętrzna 21,09 21,39 

3. Wewnętrzna 9,40 9,00 

Źródło: opracowanie własne 

Powierzchnie innych rodzajów terenów objętych poszczególnymi wariantami 
prezentuje poniższa tabela.  

Tabela 94 Wielkość powierzchni poszczególnych terenów w zakresie przewidywanego 
obszaru ograniczonego użytkowania 

Lp. 

 

Strefa 

 

Powierzchnia [km2] 

Tereny leśne i 
zadrzewione 

Uprawy trwałe Uprawy rolne 

w. północny w. centralny w. północny w. centralny w. północny w. centralny 

1. OOU 3,32 3,11 1,47 0,93 9,97 12,45 

2. Zewnętrzna 2,38 2,32 1,16 0,53 6,77 9,15 

3. Wewnętrzna 0,95 0,79 0,31 0,40 3,20 3,29 

Źródło: opracowanie własne 

Ponadto projektując poszczególne inwestycje należy zwrócić szczególną uwagę na 
najnowsze technologie, gwarantujące minimalizację oddziaływania akustycznego, 
w tym właściwy dobór urządzeń (urządzenia o korzystnych parametrach 
akustycznych, wyposażone jeżeli zachodzi taka konieczność w urządzenia 
minimalizujące emisję hałasu, np. tłumiki akustyczne bądź montowane w obudowie 
dźwiękochłonnej), odpowiednie usytuowanie obiektów (wykorzystanie w miarę 
możliwości projektowanych obiektów kubaturowych jako ekranów dla terenów 
sąsiednich), zoptymalizowanie połączeń komunikacyjnych pomiędzy 
poszczególnymi obiektami (aby zminimalizować ilość operacji prowadzonych przy 
ich obsłudze). Działania takie powinny ograniczyć wpływ planowanych inwestycji 
na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, sąsiadujące z lotniskiem. 

Granica proponowanego obszaru w wariancie proponowanym przez 
Wnioskodawcę została również przedstawiona na tle map ewidencyjnych jako 
załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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13 Analiza możliwych konfliktów społecznych 
związanych z planowanym 
przedsięwzięciem  

Każda nowa inwestycja może budzić niechęć i opór lokalnej społeczności, 
ponieważ zmienia dotychczasowy ład przestrzenny, do którego przyzwyczajeni 
byli mieszkańcy. Planowana budowa nowej drogi startowej oraz samo 
funkcjonowanie lotniska może również stać się stymulatorem wystąpienia różnych 
konfliktów społecznych. Analizowane przedsięwzięcie jest przedmiotem szerokiej 
dyskusji od czasu podjęcia decyzji o przystąpieniu do prac koncepcyjnych. Złożony 
charakter inwestycji wywołuje wątpliwości i obawy mieszkańców pobliskich 
miejscowości, wobec czego na obecnym etapie przygotowania inwestycji już 
wystąpiły oraz można się spodziewać w przyszłości również wystąpią protesty 
społeczne, protesty osób indywidualnych, organizacji ekologicznych, lokalnych 
stowarzyszeń i innych grup. 

Przewiduje się, iż inwestycja może spowodować wystąpienie konfliktów 
społecznych związanych z: 

• emisjami powodowanymi przez operacje lotnicze,  
• możliwą koniecznością wywłaszczenia nieruchomości, 
• zmianami krajobrazowymi terenów sąsiadujących z lotniskiem, 
• brakiem dostatecznej polityki informowania mieszkańców o planowanym 

przedsięwzięciu. 

Należy się spodziewać, iż głównym źródłem konfliktów społecznych będą emisje 
z wykonywanych operacji lotniczych, a zwłaszcza emisje hałasu. Chociaż sama 
realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu operacji lotniczych, gdyż wzrost ten 
będzie wynikał z ogólnego wzrostu zapotrzebowania na usługi lotnicze, to emisje 
hałasu nadal będą powodowane przez funkcjonowanie lotniska. W celu 
ograniczenia oddziaływania akustycznego na ludzi przewiduje się przede 
wszystkim działania związane z poprawą izolacyjności akustycznej budynków, co 
wynika zarówno z prowadzonej już przez Wnioskodawcę polityki skierowanej do 
mieszkańców OOU („Program na rzecz poprawy klimatu akustycznego”, „Polityka 
ograniczania oddziaływania akustycznego Lotniska Kraków-Balice (EPKK) na 
środowisko”), jak również z wymogów prawnych. 

Realizacja przedsięwzięcia może wiązać się z ewentualną koniecznością 
wywłaszczenia (pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego) nieruchomości. 
Podstawowe przesłanki wywłaszczenia określa art. 21 ust. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Przepis ten – umieszczony 
w artykule deklarującym ochronę przez Rzeczypospolita Polską prawa własności – 
stanowi, iż wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest 
dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Należy jednak 
zaznaczyć, iż do wywłaszczenia dochodzi dopiero w momencie braku 
rozstrzygnięć na drodze cywilnej, a wariant północny proponowany do realizacji 
inwestycji minimalizuje kwestie pozyskania gruntów poza istniejącymi granicami 
lotniska. 
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Realizacja inwestycji będzie wiązała się ze zmianą krajobrazu terenów 
sąsiadujących z lotniskiem, przede wszystkim poprzez lokalizację świateł 
nawigacyjnych oraz urządzeń meteorologicznych. Tym samym indywidualni 
mieszkańcy miejscowości, a tym bardziej właściciele nieruchomości, na których 
będą posadowione słupy oświetleniowe i meteorologiczne, mogą być 
stymulatorami konfliktu na etapie realizacji z uwagi na hałas i utrudnienia 
towarzyszące robotom budowlanym, a także na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 
z uwagi na emisje światła. 

Źródłem konfliktu może być również sytuacja, w której informacja na temat 
inwestycji nie dotrze w dostatecznym zakresie do wszystkich zainteresowanych. 
Mimo iż już teraz odbywają się spotkania informacyjne (w 2016 i 2017 r. 
przedstawiciele MPL Kraków-Balice rozmawiali z mieszkańcami sołectw: 
Aleksandrowice, Balice, Cholerzyn, Chrosna, Mników, Morawica, Rząska, 
Szczyglice oraz z innymi stronami, jak również uczestniczyli w sesjach Rady 
Gminy Zabierzów oraz Gminy Liszki oraz innymi ), utworzona została strona 
internetowa poświęcona inwestycji (zakładka „Nowa droga KRK” na stronie 
internetowej lotniska www.krakowairport.pl) czy też publikowany jest biuletyn 
informacyjny (w wersji papierowej, jak i elektronicznej), to istnieje ryzyko, że nie 
wszyscy zainteresowani zostaną o inwestycji wystarczająco poinformowani. 
Niedostatek informacji o przedsięwzięciu wśród mieszkańców okolicznych 
miejscowości, może powodować rozpowszechnianie nie prawdziwych / 
zniekształconych informacji, a tym samym powodować lęk, obawy, które wpłyną 
na negatywne stanowisko wobec inwestycji.  

Należy tym samym podkreślić, że zarówno w przypadku ostatniego z potencjalnych 
konfliktów, jak i wcześniej wymienionych, istotnym elementem niniejszej 
inwestycji będzie zarówno kontynuowanie prowadzenia przez MPL Kraków-Balice 
otwartej polityki informacyjnej dotyczącej niniejszej inwestycji (a jeśli wymagać 
będzie tego sytuacja, to jej zintensyfikowanie), jak również realizacja działań, które 
minimalizować będą oddziaływania przedsięwzięcia.  

W ramach współpracy z lokalną społecznością istotne będzie także kontynuowanie 
dotychczas prowadzonych inicjatyw, w tym m.in. uruchomionego w 2009 r. 
konkursu grantowego „Wspieramy sąsiadów”, w ramach którego MPL Kraków-
Balice dofinansowuje lokalne inicjatywy, które inicjują lub umacniają współpracę 
mieszkańców i służą szeroko rozumianemu rozwojowi lokalnej społeczności, jak 
również mecenatu szkół w Balicach i Morawicy. 
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14 Propozycja monitoringu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na etapie jego 
budowy i eksploatacji, w szczególności na 
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru 

Rozdział ten poświęcony jest propozycjom monitoringu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub 
użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem formy ochrony przyrody, o której 
mowa w art. 6 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym 
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je 
korytarzy ekologicznych, oraz informacjom o dostępnych wynikach innego 
monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie. 

Monitoring oddziaływania planowanego przedsięwzięcia jest ważnym narzędziem, 
dostarczającym informacji o wpływie inwestycji na stan środowiska. Monitoring 
ma na celu zweryfikowanie rzeczywistego oddziaływania inwestycji na 
środowisko. Stanowi on swoisty systemem wczesnego ostrzegania, umożliwiający 
podejmowanie działań korekcyjnych, ochronnych oraz rozwiązań łagodzących, 
w przypadku wystąpienia lub stwierdzenia zjawisk mogących pogorszyć stan 
środowiska. 

Monitoring oddziaływania planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na 
środowisko prowadzony powinien być za pomocą analiz i ekspertyz, 
wykonywanych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez obowiązujące akty 
prawne. 

Zgodnie z art. 174 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.) emisje polegające na: wprowadzaniu gazów 
lub pyłów do powietrza, wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzaniu 
odpadów, powodowaniu hałasu, powstające w związku z eksploatacją lotniska nie 
mogą spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do 
którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny. Natomiast w przypadku, gdy 
w związku z eksploatacją lotniska utworzono obszar ograniczonego użytkowania, 
eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska 
poza tym obszarem. 

Zarządzający lotniskiem na mocy art. 175 Ustawy Prawo ochrony środowiska  ma 
obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów poziomów w środowisku 
substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją obiektów. 

Zakres wymaganych pomiarów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 r. Nr 140 poz. 
824). 

Zarządzający portem lotniczym jest obowiązany do prowadzenia pomiarów 
poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku 
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z eksploatacją obiektów. Są to pomiary wielkości emisji pyłów i gazów do 
atmosfery, imisji hałasu, ilości i składu ścieków odprowadzanych do wód, emisji 
pól elektromagnetycznych. 

 Monitoring wód opadowych i roztopowych 

Zgodnie z §21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 
r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), „wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, 

otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej 

powierzchni szczelnej terenów (…) lotnisk, w ilości, jaka powstaje z opadów 

o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód 

lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach 

przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów 

ropopochodnych”. 

Uwzględniając powyższe zaleca się, aby na wylotach urządzeń zbierających 
i podczyszczających spływy deszczowe i roztopowe, pochodzące z płyty lotniska 
do odbiorników zewnętrznych przeprowadzone były badania jakości tych wód. 
Działania te będą miały na celu ochronę środowiska gruntowo–wodnego oraz 
sprawdzenie skuteczności zastosowanych urządzeń oczyszczających. Dodatkowo 
zaleca się, aby w ramach utrzymania kanalizacji deszczowej dokonywane były 
przeglądy urządzeń oczyszczających. Przy czym eksploatacja powinna być zgodna 
z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń 
oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji. 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż obowiązujące pozwolenie wodnoprawne 
nakłada na MPL obowiązek wykonywania co najmniej dwa razy w okresie 
jesienno-zimowym, podczas wzmożonego stosowania środków do utrzymania 
nawierzchni lotniska i odladzania samolotów, dodatkowych analiz jakości 
odprowadzanych ścieków deszczowych przy wylocie W5 i W4bis w zakresie 
ChZT, potasu i aldehydu mrówkowego. Odprowadzane ścieki nie mogą 
przekroczyć następujących wartości wskaźników zanieczyszczeń: 

• ChZTCr – 125 mgO2/l, 

• Potas – 80 mgK/l, 

• Aldehyd mrówkowy – 2 mg/l. 

Przewiduje się więc budowę systemu kontrolno-pomiarowego badającego jakość 
odprowadzanych wód opadowych w celu weryfikacji ich zgodności z wartościami 
podanymi w pozwoleniu  wodnoprawnym. 

 Monitoring wody pobranej do celów bytowych 
i zrzuconych ścieków 

Pobrana woda do celów bytowych oraz zrzucone ścieki będą monitorowane pod 
względem ilości pobranej wody i zrzuconych do kanalizacji ścieków przy użyciu 
przyrządów i urządzeń pomiarowych określonych w treści Ustawy z dnia 7 czerwca 
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2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 328). 

 Monitoring odpadów 

Prowadzony będzie monitoring ilościowy odpadów wytwarzanych w związku 
z eksploatacją inwestycji, jako elementu składowego całego MPL Kraków-Balice. 

Monitoring prowadzony będzie poprzez ewidencję odpadów zgodnie z przepisami 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 
1987), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów, przy wykorzystaniu dokumentów zgodnych Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973).  

Zgodnie z brzmieniem Ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do 
prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie 
z katalogiem odpadów. Ewidencja odpadów prowadzona będzie z zastosowaniem 
następujących dokumentów: 

• karty przekazania odpadów; 

• karty ewidencji odpadów. 

 Monitoring hałasu 

Zgodnie z art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska zarządzający lotniskiem jest 
obowiązany do wykonywania ciągłych pomiarów hałasu w środowisku. Wyniki 
tych pomiarów przedkłada, zgodnie z art. 177 ww. ustawy, następnie organowi 
ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

Pomiar hałasu wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty 
statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk oraz kryteria lokalizacji 
punktów pomiarowych prowadzić należy zgodnie z metodyką referencyjną 
przedstawioną w załącznikach nr 1 oraz 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 
kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 r. Nr 140 poz. 
824).  

 Monitoring urządzeń emitujących pola 
elektromagnetyczne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U nr 
192, poz. 1883), dla stacji radiolokacyjnych i radionawigacyjnych mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, po uruchomieniu stacji i każdorazowo 
w razie zmiany warunków pracy instalacji mogących mieć wpływ na zmianę 
poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, powinny 
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zostać przeprowadzone pomiary kontrolne rzeczywistego rozkładu pól 
elektromagnetycznych w otoczeniu stacji. 

Metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku przedstawione są z załączniku nr 2 do 
Rozporządzenia.  

Nie istnieje obowiązek prowadzenia ciągłych pomiarów monitoringowych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

 Monitoring fauny, flory i siedlisk przyrodniczych 

Jedyny zalecany monitoring porealizacyjny w zakresie fauny, flory i siedlisk 
przyrodniczych będzie dotyczyć jednego gatunku bezkręgowców – poczwarówki 
zwężonej. 

Badania monitoringowe należy przeprowadzić co 2 lata, w okresie optymalnym dla 
gatunku, czyli w miesiącach sierpień - początek października. Badania 
przeprowadzić należy w drugim i czwartym roku po zakończeniu inwestycji. Jeżeli 
w trakcie badań monitoringowych stwierdzony zostanie spadek liczebności 
gatunku, należy zaplanować dodatkowy monitoring w szóstym roku. Działanie 
takie jest podyktowane tym, że u poczwarówki zwężonej obserwuje się fluktuacje 
liczebności populacji, dlatego też spadek liczebności w jednym roku może, ale nie 
musi, wskazywać na niekorzystne tendencje w populacji gatunku. 

Szczegółowy opis działań monitoringowych opisany jest w Makomaska-
Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik 
metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa. 

  



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 388 
 

15 Trudności wynikające z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

Celem opracowania Raportu, stanowiącego niezbędny element postępowania 
w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsięwzięcia, było przedstawienie informacji umożliwiających 
analizę kryteriów wymienionych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie 
ooś. W ramach Raportu dokonano przedstawienia poszczególnych zagadnień 
w formie graficznej oraz w formie kartograficznej, w skali odpowiadającej 
przedmiotowi i szczegółowości analizowanych zagadnień i umożliwiającej 
kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania na 
środowisko. 

W analizach bazowano na uzgodnieniach poczynionych z Inwestorem, danych 
historyczne uzyskane od Międzynarodowego Portu Lotniczego, a także 
wykorzystano inne opracowania i informacje związane z problematyka 
oddziaływania na środowisko lotnisk i towarzyszących im obiektów odnosząc się 
do aktualnie obowiązujących normatywów. 

Zakres oddziaływań oraz przeprowadzane prognozy dotyczące ruchu lotniczego, 
liczby pasażerów, zapotrzebowania na paliwo lotnicze, media oraz prognozy 
wytwarzanych odpadów i ścieków, a także emisje do powietrza atmosferycznego 
oraz emisje hałasu opracowano przy użyciu nowoczesnego oprogramowania 
w oparciu o wiedzę, doświadczenie i nowoczesne techniki.  

Opracowując „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 
inwestycji polegającej na budowie nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-
Balice” nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki, które 
mogłyby stwarzać zagrożenie dla środowiska.  

Wszystkie planowane do zastosowania rozwiązania techniczne odpowiadać będą 
standardom stosowanym w kraju oraz w światowych rozwiązaniach przy 
eksploatacji tego typu inwestycji. 
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16 Podsumowanie  

1. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie operacyjności lotniska Kraków-Balice 
poprzez zapewnienie możliwości wykonywania operacji startów i lądowań 
w sposób bezpieczny z zachowaniem nieprzerwanej eksploatacji drogi 
startowej, co jest wymagane ze względu na konieczność zapewnienia obsługi 
transportem lotniczym Krakowa i całego regionu Małopolski. 

2. Inwestycja polegać będzie na budowie nowej drogi startowej o długości 2800 
m wyposażonej w strefy RESA oraz nowe drogi kołowania; ponadto w ramach 
inwestycji przewiduje się budowę systemu odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych, systemu nawigacyjnego ILS kat. III wraz z instalacją 
oświetlenia nawigacyjnego, urządzeń meteorologicznych (AWOS) i pasa 
awaryjnego. 

3. Budowa nowej drogi startowej jest zakwalifikowana jako przedsięwzięcie 
mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, natomiast budowa 
systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych - jako mogące 
oddziaływać potencjalnie znacząco. 

4. Inwestycja realizowana będzie w trybie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
lotnisk użytku publicznego (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1122 z późn. zm.), a więc 
tzw. specustawy lotniskowej, wobec czego jej realizacja będzie możliwa mimo 
niepełnej zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Liszki.  

5. W procesie oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano dwa 
warianty inwestycji – północny i centralny – jako jedyne dwa warianty 
racjonalne, spełniające cel inwestycji.  

6. Opcja niepodejmowania przedsięwzięcia oraz wariant remontu istniejącej 
nawierzchni drogi startowej stoją w sprzeczności z celem utrzymania 
operacyjności lotniska.  

7. Analiza wykazała, iż wariant północny jest najkorzystniejszy dla środowiska, 
jak również jest korzystniejszy od wariantu centralnego uwzględniając 
kryterium infrastrukturalne i ekonomiczne, natomiast uwarunkowania 
wdrożeniowe będą jednakowe w obu wariantach. W związku z powyższym, 
wariant północny został wskazany jako proponowany do realizacji. 

8. Oddziaływania przedsięwzięcia w wariancie proponowanym do realizacji po 
zastosowaniu środków minimalizujących będą następujące: 

a) Na etapie realizacji inwestycji nastąpi zmiana ukształtowania powierzchni 
na skutek prowadzonych prac budowalnych. Nie przewiduje się 
wykonywania czynności wpływających na zmiany ukształtowania 
powierzchni terenu lotniska podczas jego funkcjonowania. 
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b) Oddziaływanie inwestycji na krajobraz wiązało się będzie z etapem 
budowy, jak również z lokalizacją oświetlenia nawigacyjnego i urządzeń 
meteorologicznych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 

 
c) Teren lotniska jest położony poza granicami obszarów chronionych na 

mocy ustawy o ochronie przyrody. Światła podejścia od strony wschodniej 
będą realizowane w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym, ale nie stoi to w 
sprzeczności z zapisami aktu ustanawiającego ten obszar chroniony. 

 
d) Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zniszczenia chronionych 

siedlisk przyrodniczych. Może wymagać ewentualnego usunięcia 
pojedynczych drzew pod słupy urządzeń nawigacyjnych 
i meteorologicznych. 

 
e) Nie przewiduje się oddziaływania na gatunki zwierząt, poza ptakami, 

w przypadku których inwestycja może spowodować utratę rewirów 
lęgowych 

 
f) Inwestycja nie koliduje z żadnym z obiektów zabytkowych wykazanych 

w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w gminnej 
ewidencji zabytków. Analiza rozmieszczenia stanowisk archeologicznych 
wykazała kolizję z czterema stanowiskami (niewpisanymi do rejestru 
zabytków). Prace prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych 
wymagały będą nadzoru archeologicznego. 

 
g) Przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływania na kopaliny. 
 
h) Wody opadowe i roztopowe powstałe na obiektach inwestycji przed 

odprowadzeniem do odbiorników (potok Olszanicki, rzeka Rudawa) 
zostaną podczyszczone w separatorach węglowodorów i osadnikach. 
Zaplanowano także budowę zbiorników retencyjnych oraz budowę 
zbiorników pozwalających na przetrzymanie wód roztopowych 
zanieczyszczonych substancjami do odladzania nawierzchni przed 
odprowadzeniem ich do kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub innego 
odbiornika. 

 
i) Ścieki bytowo-gospodarcze generowane podczas etapu budowy będą 

gromadzone w przenośnych toaletach lub szczelnych zbiornikach, 
a następnie odbierane przez uprawnioną do tego firmę lub odprowadzane 
do systemu kanalizacji sanitarnej Inwestora, po uzyskaniu zgody 
właściciela instalacji. 

 
j) Nie przewiduje się oddziaływania na wody powierzchniowe mogącego 

powodować pogorszenie ich potencjału ekologicznego lub utrudnić 
osiągnięcie przez nie celu środowiskowego oraz oddziaływania na wody 
podziemne mogącego pogorszyć dobry stan tych wód. 

 
k) Odpady powstające w wyniku realizacji przedsięwzięcia odbierane będą 

przez wyspecjalizowane podmioty posiadające stosowne pozwolenia na 
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prowadzenie działalności, przy użyciu specjalistycznych pojazdów 
służących do bezpiecznego transportu odpadów. 

 
l) Eksploatacja nowej drogi startowej skutkować będzie emisjami substancji 

zanieczyszczających do powietrza większymi niż występujące w tle 
środowiska w roku 2016, które to tło uwzględnia już istnienie portu 
lotniczego. Przekroczenie dopuszczalnych poziomów substancji wystąpi 
jedynie w rejonie drogi startowej i dróg kołowania, które nie są terenami 
dostępnymi dla ludzi, stąd nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 
na ich zdrowie. 

 
m) Inwestycja nie spowoduje oddziaływania na klimat. 
 
n) Promieniowanie elektromagnetyczne będzie emitowane przez urządzenia 

systemu nawigacji na terenie lotniska. Biorąc pod uwagę fakt, że teren na 
którym znajdować się będą te urządzenia jest terenem zamkniętym, można 
stwierdzić, iż niezależnie od wariantu inwestycji nie wystąpi 
ponadnormatywne oddziaływanie pola elektromagnetycznego na 
obszarach dostępnych dla ludzi. 

 
o) Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie powodowało przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w wyniku wykonywanych operacji 
lotniczych.  

 
p) Emisja hałasu może wpłynąć na zdrowie i warunki życia ludzi 

(oddziaływanie będzie nasilać się wraz z bliskością lotniska), co związane 
będzie z koniecznością zapewnienia właściwego klimatu akustycznego 
w budynkach.  

9. Realizacja inwestycji będzie wiązała się z koniecznością ustanowienia obszaru 
ograniczonego użytkowania, co wymagać będzie działań związanych 
z zapewnieniem właściwego klimatu akustycznego - zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo budowlane - w budynkach narażonych na ponadnormatywne 
oddziaływanie.  

10. Wobec faktu, iż w ramach ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania 
nie zostaną wprowadzone ograniczenia w sposobie korzystania z terenów 
zabudowy mieszkaniowej, nie przewiduje się wpływu na wartość rynkową 
tych posiadłości.  

11. Realizacja inwestycji wymagała będzie prowadzenia monitoringu 
środowiskowego dotyczącego kilku elementów środowiska. 

12. Przewiduje się, iż inwestycja może spowodować wystąpienie konfliktów 
społecznych, związanych przede wszystkim z oddziaływaniem akustycznym 
powodowanym przez operacje lotnicze. 

13. Inwestycja nie spowoduje oddziaływania transgranicznego. 
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Jokimäki J., Markó G., Tryjanowski P. 2013.The Geography of Fear: A 
Latitudinal Gradient in Anti-Predator Escape Distances of Birds across Europe. 
PLOS ONE 8 (5): e64634 doi:10.1371/journal.pone.0064634. 

• Dietz Ch., von Helversen O., Nill D. 2009. Nietoperze Europy i Afryki 
północno-zachodniej. Biologia, rozpoznawanie, zagrożenia. MULTICO, 
Warszawa. 

• Dietz C., von Helversen O. 2004. Illustrated identification key to the bats of 
Europe [http://www.mammalwatching.com/Palearctic/Otherreports/batkey.pdf] 

• Dolbeer R. A., Weller J., Anderson A. L., Begier M.J. 2016. Wildlife Strikes to 
Civil Aircrafts in the United States 1990-2015. FAA National Wildlife Strike 
Database Serial Report Number 22. Washington, DC. 

• Dolbeer R. A., Wright S. E., Weller J, Begier M.J. 2012. Wildlife Strikes to 
Civil Aircrafts in the United States 1990–2010. FAA National Wildlife Strike 
Database Serial Report Number 17. Washington, DC. 

• Dolbeer R.A. 2010. Overview of bird strike hazard. NTSB Public Hearing US 
Airways Flight 1549. Washington, DC. 

• Dolbeer R.A., Wright S.E., Weller J,. Begier M.J. 2009. Wildlife Strikes to Civil 
Aircrafts in the United States 1990-2008. FAA National Wildlife Strike 
Database Serial Report Number 15. Washington, DC. 

• Dooling R. J, Popper A. N. 2007. The effects of highway noise on birds. The 
California Dept. of Transportation. Division of Environmental Analysis. 
Sacramento, California, USA. 

• Dubiel E. 1994-95. Kierunki antropogenicznych przemian szaty roślinnej 
Doliny Wisły w Krakowie. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 26-27: 139-148. 
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• Dubiel E., Medwecka-Kornaś A. 1989. Szata roślinna Krakowa [w:] Atlas 
Miasta Krakowa.  

• Dubiel E., Szwagrzyk J. (red.). 2008. Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. 
Urząd Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków. 

• Dubiel. E. 1996. Łąki Krakowa. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 24: 145 - 171. 

• Efroymson R.A., Suter II G.W. 2001. Ecological risk assessment framework for 
low-altitude aircraft overflights: II estimating effects on wildlife. Risk Anal. 
21:263–274 

• Efroymson R.A., Suter II G.W. Rose W.H., Nemeth S. 2001. Ecological risk 
assessment framework for low-altitude aircraft overflights: I. Planning analysis 
and estimating exposure. Risk Anal. 21: 251–262. 

• FAA AC 150/5200-33A Hazardous Wildlife Attractants On Or Near Airports. 
2004. 

• FAA Wildlife Strike Database (http://wildlife-
mitigation.tc.faa.gov/wildlife/default.aspx) 

• Faliński J. B. 1990. Kartografia geobotaniczna. 1. Zagadnienia ogólne, 
kartografia florystyczna i fitogeograficzna. PPWK im. E. Romera. Warszawa – 
Wrocław 

• Faliński J. B. 1990. Kartografia geobotaniczna. 2. Kartografia fitosocjologiczna. 
PPWK im. E. Romera. Warszawa – Wrocław 

• Fałtynowicz W. 2003. Krytyczna lista porostów i grzybów naporostowych 
Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków 

• Gatunki obce w Polsce – portal IOP PAN 
[http://www.iop.krakow.pl/ias/gatunki]. 

• Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt. 
Bezkręgowce. 2004. IOP PAN w Krakowie, AR im. A. Cieszkowskiego 
w Poznaniu. Kraków [http://www.iop.krakow.pl/pckz/] 

• Głowaciński Z. (red.). 2002. (wyd. II). Czerwona lista zwierząt ginących 
i zagrożonych w Polsce (cz. I i II – suplement). Wyd. Instytutu Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie. 

• Głowaciński Z. (red.). 2001 (wyd. II). Polska czerwona księga zwierząt. 
Kręgowce. PWRiL, Warszawa. 

• Głowaciński Z., Rabiński J. (red.). 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status – 
Rozmieszczenie – Ochrona. Inspekcja Ochrony Środowiska. Instytut Ochrony 
Przyrody PAN. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa – Kraków. 

• Gribova C. A., Isacenko T. I. 1972, Kartovanie rastitelnosti v c’emocnich 
mastabach, (W:) E.M. Lavrenko, A.A. Korcagin eds.Polevaja geobotanica IV: 
137-330 

• Herbich J. (red.), 2004. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - 
podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 1-9. 
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• Hunsaker II D. 2001. The Effects of Aircraft Operations on Passerine 
Reproduction. Effects of Noise on Wildlife Conference Proc. Happy Valley-
Goose Bay, Labrador, August 22–23, 2000. Terra Borealis. No. 2. 

• IBSC. 2006. Standards For Aerodrome Bird/Wildlife Control. Recommended 
Practice No. 

• ICAO. 2009. Managing Wildlife Hazard to Aircraft. Tenth Meeting of Directors 
of Civil. 

• ICAO. Airport Planning Manual. Doc 9148 Part 2. Land use and Environmental 
Control. 

• ICAO. Airport Services Manual. Doc 9137 Part 3. Bird Control and Reduction. 

• ICAO. Annex 14, Volume I. Aerodrome Design and Operations. Wyd. 4, 2004. 

• Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 
2000 – wersja 2012.1. GDOŚ 

• [http://archiwumbip.gdos.gov.pl/doc/ftp/2013/instrukcja_wypelniania_sdf.zip] 

• Jakubiec Z., Guziak R. 1998. Bocian biały Ciconia ciconia w Polsce w roku 
1995 – rozmieszczenie, liczebność, problemy ochrony. Not. Orn. 39: 195-209. 

• Jędrzejewski W. Ławreszuk D. (red.) 2009. Ochrona łączności ekologicznej 
w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża. str. 71 – 82 

• Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R.W., Stachura K., Zawadzka 
B. 2006. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg 
na populacje dzikich zwierząt. Wydanie II. Zakład Badania Ssaków PAN, 
Białowieża 

• Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., 
Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J., M., Zalewska H., Pilot M. 2005. 
Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 
w Polsce. ZBS PAN. Białowieża 

• Jędrzejewski W., Sidorowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład 
Badania Ssaków PAN. Białowieża.  

• Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe, PWN, Warszawa. 

• Juszczyk W., Zakrzewski M., Zamachowski W., Zyk A. 1988. Płazy i gady 
w Niecce Nidziańskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej. XVI: s. 
93-111. 

• Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., 
Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K. 2016. Polska 
czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Instytut Ochrony Przyrody 
PAN, Kraków 

• Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014. Polska czerwona księga 
roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera 
PAN, Kraków. 
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• Kelly T., Allan J. 2006. Ecology effect of aviation. In: Davenport J., Davenport 
J.L. (eds). The Ecology of Transportation: Managing Mobility for the 
Environment, ss. 5–24.  

• Kelly T., O’Callaghan M.J.A., Bologer R. 2001. The avoidance behavior shown 
by the rook (Corvus frugilegus) to commercial aircraft. Advances in Vertebrate 
Pest Manage. 2: 291–299. 

• Kelly T.C., Allan J. 2006. Ecological effects of Aviation str:5-24. w: Davenport 
J., Davenport J.L (Eds.) The Ecology of Transportation: Managing Mobility for 
the Environment. Springer. 

• Kempf N., Huppop O. 1997. The effects of aircraft noise on wildlife: A review 
and comment. Vögel und Luftverkehr 1: 58–70. 

• Kepel A., Ciechanowski M., Jaros R. 2011. Wytyczne dotyczące oceny 
oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze. PROJEKT. GDOŚ. 
Warszawa. 

• Kiszka J. 1990. Lichenoindykacja obszaru województwa krakowskiego. Stud. 
Ośr. Dokument. Fizjogr. 18: 201–212.  

• Kiszka J. 1986. Współzależność pomiędzy stopniem skażenia atmosfery SO2 a 
degradacją i obumieraniem flory porostów i poszczególnych, wrażliwych 
gatunków w obrębie wybranych obszarów w południowej Polsce. W: 
Biometeorologia a organizm ludzi i zwierząt. R. J. Wojtusiak (red.). PWN, 
Warszawa–Kraków: 123–133.  

• Kiszka J. 1977. Wpływ emisji miejskich i przemysłowych na florę porostów 
(Lichenes) Krakowa i Puszczy Niepołomickiej. Wyd. Naukowe WSP 
w Krakowie, Prace Monogr. 19: 1–137. 

• Kiszka J., Kościelniak R. 1996. Porosty miasta Krakowa oraz waloryzacja ich 
warunków bioekologicznych. Stud. Ośr. Dokument. Fizjogr. 24: 21–72. 

• Kitowski I. 2011. Civil and Military Birdstrikes in Europe: An Ornithological 
Approach. J. Appl. Sci. 11: 183–191. 

• Klope M.W., Beason R.C. Nohara T.J., Begier M.J. 2009. Role of near-miss 
bird strikes in assessing hazards. Human-Wildlife Conflicts 3 (2): 208-215. 

• Kołodziejczyk A, Koperski P. 2000 Bezkręgowce słodkowodne Polski - Klucz 
do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego 

• Komenda-Zehned S., Cevalloe M., Bruderer B. 2003. Effect of disturbance by 
aircraft overflight on waterbirds - an experimental approach. IBSC26/WP-LE2. 

• Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Warszawa. 

• Kornaś J. 1977. Analiza flor synantropijnych. Wiad. Bot. 21: 85-91 

• Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1974. Szata roślinna Krakowa. Folia Geogr., 
ser. Geogr.-Phys. 8: 153-169. 

• Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. Szata roślinna Krakowa. Folia 
Geographica series Geogr.-Phys. I: 149-160. 
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• Korytarze ekologiczne według aktualizacji IBS PAN z 2012 r. Projektu 
korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce 
(Aktualizacja opracowania Jędrzejewski i in. z 2005 r. w ramach projektu 
„Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny 
przy drogach szybkiego ruchu w Polsce” realizowanego przez Stowarzyszenie 
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dzięki wsparciu udzielonemu przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej 
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych) 

• Kostrakiewicz K. 2008. Stan wybranych populacji goździka pysznego Dianthus 

superbus L. i goryczki wąskolistnej Gentiana pneumonanthe L. w Krakowie. 
Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (2): 51-63. 

• Kostrakiewicz K. 2001. Aktualny stan populacji kosaćca syberyjskiego Iris 

sibirica na wybranych stanowiskach w okolicach Krakowa. Chrońmy Przyr. 
Ojcz. 57 (4): 95-99. 

• Küchler A. W. 1967. Vegetation mapping. Ronald Press Co. New York. 

• Küchler A. W. 1955. Prosta metoda kartowania roślinności [W:] Annals of the 
Association of American Geographers. ss. 404–415. 

• Kujawa K. 1999. Wpływ przebiegu transektu na wyznaczanie zagęszczeń 
ptaków lęgowych na polach uprawnych. Not. Orn. 40: 79-85.  

• Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011. Poradnik ochrony płazów. 
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Bystra. 

• Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. 
Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa. 

• Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) 2012. Monitoring gatunków 
zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa. 

• Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków 
zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa. 

• Makomaska-Juchiewicz, Bonk M. (red.) 2015. Monitoring gatunków zwierząt. 
Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ. Warszawa. 

• Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016. GUS [http://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-
statystyczny-polski-2016,1,17.html] 

• Maragakis I. 2009. Bird population trends and their impact on Aviation safety 
1999-2008. European Aviation Safety Agency. 

• Matuszkiewicz W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych 
Polski. PWN. Warszawa. 

• Matuszkiewicz J.M. 2008. Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, 
Warszawa. 
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• Matysek M., Hędrzak M., Kuc M., Osmólska A. 2013. Stanowisko chomika 
europejskiego Cricetus cricetus na terenie Krakowa. Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 
(5): 430-436. 

• Michalik S., Michalik R., Mucha E. 1999. Projekt Planu ochrony rezerwatu 
przyrody „Skałki Przegorzalskie“ na lata 2000-2019. Kraków. 

• Michalik. S., Alexandrowicz S. W., Bąba W., Michalik R., Mucha E., Ślizowski 
J. 2002. Projekt Planu ochrony rezerwatu przyrody „Wąwóz Bolechowicki“. 
Kraków. 

• Mikulska, I. 1960. Poznaj pająki. PZWS, Warszawa, 65 ss. 

• Mikusek R. (red.) 2005. Metody badań i ochrony sów. Fundacja Wspierania 
Inicjatyw Ekologicznych. Kraków. 

• Mirek Z., Nikiel A. Paul W., Wilk Ł. (red.) 2005. Ostoje roślinne w Polsce. 
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków. 

• Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and 
pteridophytes of Poland a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. 
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków 

• Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. 2006. Red list of plants and 
fungi In Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki im. 
W. Szafera PAN. Kraków. 

• Misiuna Ł., Kotowicz K., Witkowski S., Nowak M., Szczerbik P., Kudławiec 
B., Dzikowska N. 2014. Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody Dolina 
Potoku Rudno na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2035 r. Kraków. 

• Møller AP (2008a) Flight distance of urban birds, predation and selection for 
urban life. Behavioral Ecology and Sociobiology 63: 63–75. 

• Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – 
opracowanie Instytutu Ochrony Przyrody PAN Kraków 2011. 

• Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny Część 1. GIOŚ. Warszawa. 

• Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część 2. GIOŚ. Warszawa. 

• Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część 3 GIOŚ. Warszawa. 

• Mróz W. (red.) 2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik 
metodyczny. Część 4 GIOŚ. Warszawa. 

• Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek - Ochyra H. 2003. Census catalogue of 
polish mosses. Katalog mchów Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. 
Kraków. 

• Oleksa A., Szwałko P., Gawroński R. 2003. Pachnica Osmoderma eremita 
(Scopoli, 1763) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce – występowanie, 
zagrożenia i ochrona. Rocznik naukowy PTOP „Salamandra” 7: 101–123 
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• Parusel J. B. (red.). 2012. Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin 
województwa śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. 
Katowice. 

• Pepper C.B., Nascarella M.A., Kendall R.A. 2003. A review of the effects of 
aircraft noise on wildlife and humans, current control mechanisms and the need 
for further study. J. Environ. Manage. 32: 418–432. 

• Peris S.J., Pescador M. 2004. Effects of traffic noise on passerine populations 
in Mediterranean wooded pastures. Appl. Acoustics 65: 357–366. 

• Perzanowska J. (red.) 2010. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik 
metodyczny. Część 1. GIOŚ. Warszawa. 

• Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. Część II i III. 
Przewodnik metodyczny. GIOŚ. Warszawa. 

• Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik 
metodyczny. Część 2. GIOŚ. Warszawa. 

• Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik 
metodyczny. Część 3. GIOŚ. Warszawa. 

• Pfalzer G., Kusch J. 2003. Structure and variability of bat social calls: 
implications for specificity and individual recognition. J. Zool., Lond. 261: 21-
33; 

• Piechocki A. 1979 Mięczaki (Mollusca) Ślimaki (Gastropoda). Fauna 
Słodkowodna Polski, Zeszyt 7, 1-187 

• Pisarczyk E. 2006. Nowe stanowisko lipiennika Loesela Liparis loeselii (L.) 
Rich. na terenie Krakowa na tle rozmieszczenia gatunku w południowo-
wschodniej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62(5): 40–54. 

• Pokryszko B. 1990. The Vertiginidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: 
Pupilloidea) - a systematic monograph. Ann. Zool. 43, 8: 1-257. 

• Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 
2004. Ministerstwo Środowiska. Warszawa. T. 1-9. 

• Projekt Planu ochrony rezerwatu przyrody „Skołczanka“. 

• Pucek Z. (red.). 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN. Warszawa. 

• Punda, H. 1975. Pająki borów sosnowych. Klucze do oznaczania 
bezkręgowców Polski. Tom 1. PWN, Warszawa, 91 ss. 

• Rachwald A. 1995. Wybrane zagadnienia metodyki terenowych badań nad 
nietoperzami. I. Poszukiwanie kryjówek, odłowy, znakowanie, środki 
ostrożności. Prz. Zool. 39: 35-45. 

• Rejestr parków krajobrazowych. Stan na 15.10.2016 r. Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Krakowie. 

• Rejestr rezerwatów przyrody województwa małopolskiego. Stan na 15.10.2016 
r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. 

• Rejestr stanowisk dokumentacyjnych województwa małopolskiego. Stan na 
15.10.2016 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. 
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• Romanowski J., Orłowska L., Zając T. 2011. Program ochrony wydry Lutra 

lutra w Polsce – projekt, Krajowa strategia gospodarowania wydrą. SGGW, 
Warszawa. 

• Romanowski J., Zając T., Orłowska L. 2010. Wydra ambasador czystych wód. 
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 1-108, Kraków. 

• Romanowski J. 2006. Monitoring of the Otter recolonisation of Poland. J. 
Mammalogy (n.s.)17.1: 37-46 

• Sachanowicz K. 2010. Nietoperze Europy Centralnej i Bałkanów. Nyctalus. 
Wrocław; 

• Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2008. Nietoperze Polski (Bats of Poland). 
MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa; 

• Sienkiewicz J. 2010. Koncepcje bioróżnorodności – ich wymiary i miary w 
świetle literatury. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 45. 

• Skakuj M., Kitowski I., Łukasik D. 2015. Wpływ ruchu lotniczego na ptaki. 
Część II Ornis Polonica 56:220-247. 

• Skakuj M., Kitowski I., Łukasik D. 2014. Wpływ ruchu lotniczego na ptaki. 
Część I Ornis Polonica 55:48-68. 

• Smit C.J, Visser J.M. 1993. Effects of disturbance on shorebirds: a summary of 
existing knowledge from the Dutch Wadden Sea and Delta area. Wader Study 
Group Bull. 68: 6–19. 

• Snowarski M., 2005. Atlas grzybów. Pascal, Bielsko-Biała. 

• Sowden R., Kelly T., Dudley S. 2007. Airport Bird Hazard Risk Assessment 
Process. Bird Strike Committee USA/Canada, 9th Annual Meeting, Kingston, 
Ontario. Transport Canada. 

• Standardowy Formularz Danych dla Obszaru Natura 2000 „Dębnicko-Tyniecki 
obszar łąkowy“ PLH120065. Luty 2017. 

• Standardowy Formularz Danych dla Obszaru Natura 2000 „Dolina 
Prądnika“ PLH120004. Luty 2017. 

• Standardowy Formularz Danych dla Obszaru Natura 2000 „Dolina 
Sanki“ PLH120059. Luty 2017. 

• Standardowy Formularz Danych dla Obszaru Natura 2000 „Dolinki 
Jurajskie“ PLH120005. Luty 2017. 

• Standardowy Formularz Danych dla Obszaru Natura 2000 
„Krzeszowice“ PLH120044. Luty 2017. 

• Standardowy Formularz Danych dla Obszaru Natura 2000 „Rudniańskie 
Modraszki - Kajasówka“ PLH120077. Luty 2017. 

• Standardowy Formularz Danych dla Obszaru Natura 2000 
„Rudno“ PLH120058. Luty 2017. 

• Standardowy Formularz Danych dla Obszaru Natura 2000 „Skawiński obszar 
łąkowy“ PLH120079. Luty 2017. 
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• Stańczykowska A. 1986. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Wyd. Szkolne i 
Pedagog. Wyd. 2. Warszawa. 319 ss. 

• Szmalec T., Kroh P., Michalik S., Michalik R., Mucha E., Alexandrowicz Z. 
Projekt planu ochrony rezerwatu „Zimny Dół“. 

• Świdwiński P. 2007. Ptaki nad lotniskami. Lotnisko 3/2007. 

• Tacik: T. 1960. Przyczynek do znajomości flory synantropijnej 
Krakowa.  Fragm. Flor. et Geobot. 6(3): 489-495. 

• Tidhar D. Middlebury State Airport Acoustic Bat Monitoring Study Plan. 2009. 
Western EcoSystems Technology Inc. 

• Tomiałojć L. 2004. Accuracy of the mapping technique for a dense breeding 
population of the Hawfinch Coccothraustes coccothraustes in a deciduous forest. 
Acta Ornithol. 39: 67–74. 

• Tomiałojć L. 2000. Naruszanie metodyki liczenia ptaków i zasad ogłaszania 
wyników. Not. Orn. 41: 71–82. 

• Tomiałojć L. 1980. Kombinowana odmiana metody kartograficznej do liczenia 
ptaków lęgowych. Not. Orn. 21: 38–54. 

• Tomiałojć L. 1980. Podstawowe informacje o sposobie prowadzenia cenzusów 
z zastosowaniem kombinowanej metody kartograficznej. Not. Orn. 21: 55–61. 

• Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski: rozmieszczenie, 
liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”. Wrocław. 

• Transport Canada. 2002. Wildlife Control. Procedures manual. TP11500E. 

• Transport Canada. 2004. Sharing the Skies. An Aviation Industry Guide th the 
Managemnt of Wildlife Hazard. Wydanie drugie TP13549E. 

• Transport Canada. 2005. Aviation land Use in the Vicinity of Airports. 
Procedures manual. TP1247E.  

• Trzcińska-Tacik H. 1979. Flora synantropijna Krakowa. Rozpr. Habilitacyjne 
Uniw. Jagiellońskiego 32: 1-278. 

• Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich 
gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS. Warszawa. 276pp + 247 rycin. 

• Vysyvkin D.D. 1977. Geobotaniceskoe kartografirovanie, Izd. Moskov. 
Univers. Moskva. 

• Wendzonka J. 2005. Klucz do oznaczania dorosłych ważek (Odonata) Polski . 
„Odonatrix – Biuletyn Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa 
Entomologicznego”. 1 (Suplement). 

• Węgrzynowicz A., Sikora D. 2016. Awifauna obszaru lotniska w Modlinie w 
latach 2010-2012. Ornis Polonica 2016, 57: 187–203. 

• Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wyd. Mantis, Olsztyn: 302 pp. 

• Wojewoda W., 2000. Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 
Fasc. 1. IB PAN. Kraków. 
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• Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i 
kształtowaniu krajobrazu. Wyd. SGGW. Warszawa. 

• Wytyczne do inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000. 
2009. Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Kraków. 

• Zając A., Zając M. 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. 
Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kraków. 

• Zając M. & Zając A. (red.). 2006. Flora Cracoviensis Secunda (Atlas). 
Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kraków. 

• Zając M. & Zając A. (red.). 1998. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w 
woj. krakowskim : gatunki prawnie chronione, ginące, narażone i rzadkie. 
Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.  

• Zając M., Zając A. 1998. Czerwona lista roślin naczyniowych byłego 
województwa krakowskiego. Ochr. Przyr. 55: 25-35. 

• Zając M., Zając A., Zemanek B. (red.) 2006. Flora Cracoviensis Secunda. 
Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 

• Zakrajsek E.J., Bissonette J.A. 2005. Ranking the Risk of Wildlife Species 
Hazardous to Military Aircraft. Wildlife Society Bulletin Vol. 33, No. 1. 

• Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., 
Korzeniak, U. 2002 Ecological indicator values of vascular plants of Poland 
(Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski). W. Szafer 
Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 

• Zbyryt. A. 2014. Zagęszczenie sierpówki Streptopelia decaocto i grzywacza 
Columba palumbus w różnych typach zabudowy w Białymstoku. Orn. Pol. 55: 
135–146. 

• Ziomek J. 2011. Chomik europejski Cricetus cricetus (L.) w mozaikowym 
krajobrazie rolniczym południowej Polski. Użytkowanie przestrzeni, zorce 
aktywności i zachowań. Biologica Silesiae, Wrocław: 1-139. 

• Zurzycki J. 1950. Badania nad nadrzewnymi porostami Krakowa i okolicy. Mat. 
do Fizjogr. Kraju. 24: 1–30. 

Dokumenty i opracowania projektowe, decyzje administracyjne 

• Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2013-2015 WIOŚ 
Kraków, 2016 

• Wyniki pomiarów monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie 
województwa małopolskiego wykonanych w 2015 roku. 

• Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie 
województwa małopolskiego w 2014 roku . 
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• Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie 
województwa małopolskiego w 2013 roku. 

• Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie 
województwa małopolskiego w 2012 roku. 

• Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie 
województwa małopolskiego w 2011 roku. 

• Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie 
województwa małopolskiego w 2010 rok. 

• Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku. WIOŚ 
Kraków, 2016 

• Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 
(Małopolska 2020), przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego 
26.09.2011 roku 

• Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich 
łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski 
żywiołowe. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2015 

• Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska dla projektu budowlanego remontu 
i rozbudowy drogi startowej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana 
Pawła II w Balicach, powiat krakowski, woj. Małopolskie, Geoprojekt, 
Kraków, lipiec 2011 

• Dokumentacja geotechniczna; temat: Badanie podłoża gruntowego pod 
nawierzchnią drogi startowej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana 
Pawła II Kraków–Balice, PHU Saturn, Bielsko Biała; 2011 

• Dokumentacji badań podłoża gruntowego dla posadowienia pasa startowego 
na terenie lotniska cywilnego Kraków-Balice, Chemkop-Laborgeo, Kraków; 
czerwiec 2015 

• Wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000; Arkusz 
Kraków nr 973 

• Koncepcja programowo-przestrzenna wykonania zabezpieczenia przerwanego 
startu „swy” o długości 250m „dla progu 08” na lotnisku Kraków-Balice, 
Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych Warszawa, 
2001 

• Badania i ocena nośności nawierzchni DS, DK oraz PPS w Międzynarodowym 
Porcie Lotniczym Kraków-Balice, Politechnika Wrocławska, 2008 

• Analiza budowy drugiej drogi startowej lotniska Kraków-Balice, Politechnika 
Krakowska, 2009 

• Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Rozbudowa 
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, 
KANTOR Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o.o., Warszawa, 2010 

• Profile podłużne i poprzeczne pasa startowego, KPG S.A. Biuro pomiarów 
specjalnych, 2011 
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• Artykuł pn. Zależność wskaźnika nośności PCN od liczby dopuszczalnych 
operacji lotniczych przy określaniu nośności konstrukcji nawierzchni 
lotniskowych metodą ACN-PCN. 

• Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Nawierzchnie Lotnisk. 

• Sporządzenie ekspertyz (inwentaryzacji) stanu nawierzchni drogi startowej 
Międzynarodowego Portu lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z 
o.o., Grontmij Pavement Consultants, 2011 

• Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektu budowlanego remontu 
i rozbudowy drogi startowej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana 
Pawła II w Balicach, powiat krakowski, województwo małopolskie, 
Geoprojekt Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Geologiczne sp. z o.o., 2011 

• Analiza ekspertyzy stanu nawierzchni drogi startowej Międzynarodowego 
Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Biuro Studiów i Projektów 
Lotniskowych Polconsult sp. z o.o., 2012 

• Karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia „Budowa parkingu, 
miejsca przeznaczonego na odpady z częściowym zadaszeniem, wiaty dla 
skuterów i rowerów, budynku stacji transformatorowej oraz ogrodzenia wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą dla całości inwestycji, w tym instalacji pod dwie 
myjnie samochodowe”, WYG International Sp. z o.o., Warszawa 2014 

• Opinia dotycząca analizy stanu nawierzchni betonowej drogi startowej na 
terenie Krakowskiego Lotniska Balice, Politechnika Krakowska, Wydział 
Inżynierii Lądowej, Zakład konstrukcji żelbetowych, 2013 

• Kraków Airport New Runway FS. Etap I - analiza stanu technicznego wraz z 
planem remontów, Arup 2015 

• Kraków Airport New Runway FS. Etap II – prognoza ruchu, Arup 2015 

• Kraków Airport New Runway FS. Etap III – analiza wariantów, Arup 2015 

• Analiza hydrologiczna Potoku Olszanickiego w zakresie zlewni lotniska 
Krakow-Balice, Olbrych, Hydrologia, Inżyniera Środowiska, 2016 

• Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód i ścieków opadowych z terenu 
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Krakow-Balice Sp. z 
o.o., 2016, 

• Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
(znak: SR-IV 7322.1.294.2016.JP) w sprawie udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Olszanickiego (jego zarurowanej 
części) oczyszczonych ścieków deszczowych pochodzących z odwodnienia 
powierzchni szczelnych oraz terenów zielonych zlokalizowanych w granicach 
lotniska Krakow-Balice wylotami kanalizacji deszczowej: D43a, D43b, D45, 
D47, WSt10, W4bis i W5.  

• Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2012 r. (znak: 
SR-IV 7322.1.27.2012.MS) w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na 
odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu MPL Krakow-Balice, 
wykonanie urządzeń wodnych związanych z budowa kolektora zrzutowego 
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wraz z wylotem do rzeki Rudawy oraz robot na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią. 

Akty prawne 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 
1987 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1936). 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. 
zm. ) 

• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 
2016 poz. 2134 z  późn. zm.) 

• Ustawa z dnia  3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 
959 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 
1121 ) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. 2017 poz. 519 z późn. zm ) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 
poz. 1332 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. 
U. 2014, poz. 1800) 

• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 
ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii 
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 
lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, 
poz.71) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, 
poz. 87) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, 
poz. 112) 

• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 
Nr 136, poz. 964 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 Nr 165, 
poz. 1359) 

• Dyrektywa 98/69/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
1998 odnosząca się do środków mających zapobiegać zanieczyszczeniu 
powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych i zmieniająca dyrektywę Rady 
70/220/EWG, określająca wprowadzenie w 2000r. Europejski Standard Emisji 
Spalin EURO 3  

• Rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Sanki w km 0+375 
(Dz.Urz.Woj.Malop. z 2012r. Poz 4042) 

• Rozporzadzenie nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki 
Wodnej  
w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 
ujecia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie 
(Dz.Urz.Woj.Malop. z 2011r. Nr 369 Poz 3163), zmienione rozporzadzeniami 
nr 4/2011 z dnia 12 pazdziernika 2011r. (Dz.Urz.Woj.Malop. z 2011r. Nr 499 
Poz 4859) oraz nr 2/2012 z dnia 18 lipca 2012r. (Dz.Urz.Woj.Malop. z 2012r. 
Poz 3580) 

• Rozporządzenie Nr 81/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17.10.2006 r. w 
sprawie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małop. 
2006 Nr 654, poz. 3997) 

• Rozporządzenie Nr 83/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17.10.2006 r. w 
sprawie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małop. 2006 
Nr 655, poz. 3999) 

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zabierzów Na Lata 2012 – 2015, 
z Perspektywą Do Roku 2019. 

• Uchwała nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 
października 2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/443/05 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie 
„Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-
2014”Rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
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Wodnej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Sanki w km 0+375 na 
potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w 
Krakowie 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 
r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz.U. 2017 poz. 55). 

• PN-80/T-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i 
określenia. 

• Dyrektywa 98/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
1998 r. odnosząca się do środków mających zapobiegać zanieczyszczeniu 
powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych i zmieniająca dyrektywę Rady 
70/220/EWG (Dziennik Urzędowy L 350, 28/12/1998 P. 0001 – 0057). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 
decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r. poz. 138) 

Źródła internetowe 

• www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016 

• gazeo.pl/poradniki/prawo/Normy-emisji-spalin,artykul,5805.html 

• www.dieselnet.com/standards/eu/ld.php 

• geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

• www.grida.no/publications/79(Vital Climate Graphics) 

• portal.gison.pl/zabierzow/ 

• www.atlas-roslin.pl 

• www.biol.uni.wroc.pl/herp 

• www.eionet.europa.eu 

• crfop.gdos.gov.pl 

• www.gdos.gov.pl/bedzie-kontynuacja-budowy-drogi-s11-2 

• www.grzyby.pl 

• www.iop.krakow.pl/plazygady 

• www.iop.krakow.pl/ssaki/ 

• www.igipz.pan.pl/Regiony-geobotaniczne-zgik.html 

• isap.sejm.gov.pl/ 

• www.iucnredlist.org 

• www.lepidoptera.eu/ 

• www.ojcowskiparknarodowy.pl 

• siedliska.gios.gov.pl/index.php/przewodniki-metodyczne 



MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

  |   | Luty 2018 | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

 

Strona 411 
 

• natura2000.gdos.gov.pl 

• www.wazki.pl/krakow_mydlniki.html 

• www.zpkwm.pl/krakow/parki.html 
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18 Załączniki 

1. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z załącznikami (oddzielnie jako załącznik): 

a) Inwentaryzacja przyrodnicza (tekst) 

b) Załączniki graficzne do inwentaryzacji 

• Lokalizacja przedsięwzięcia wraz z buforem 500 m (BOL) na tle form 
ochrony przyrody 

• Lokalizacja przedsięwzięcia wraz ze strefami bezpieczeństwa na tle 
obszarowych form przyrody 

• Lokalizacja przedsięwzięcia wraz ze strefami bezpieczeństwa na tle 
korytarzy ekologicznych wg IBS PAN 2012 r. 

• Mapa roślinności rzeczywistej 

• Wyniki inwentaryzacji ptaków 

• Wyniki inwentaryzacji szaty roślinnej i fauny (poza ptakami) 

• Waloryzacja szaty roślinnej 

c) Dokumentacja fotograficzna 

d) Radarowe badania przelotów ptaków wraz z ogólną analizą 
prawdopodobieństwa spowodowania wypadku lotniczego przez ptaki na 
terenie projektowanego nowego pasa startowego dla Portu Lotniczego Balice 
w okresach migracji wiosennych i jesiennych - Raport końcowy. 

2. Załączniki graficzne (oddzielnie jako załączniki):  

Lp. Oznaczenie rysunku Tytuł rysunku 

1 KRK-A-00-01 Mapa oddziaływania hałasu – wariant północny (skala 1:20000) 

2 od KRK-A-00-02-00 
do KRK-A-00-02-30 

Mapy oddziaływania hałasu - wariant północny (skala 1:2000) 

3 KRK-A-00-03 Mapa oddziaływania hałasu - wariant centralny (skala 1:20000) 

4 od KRK-A-00-04-00 
do KRK-A-00-04-21 

Mapa oddziaływania hałasu - wariant centralny (skala 1:2000) 

5 KRK-A-00-05 Mapa oddziaływania hałasu długookresowego – wariant 
północny (skala 1:20000) 

6 KRK-A-00-06  Mapa oddziaływania hałasu długookresowego – wariant 
centralny (skala 1:20000) 

7 KRK-A-00-07 Mapa obszaru ograniczonego użytkowania 

8 KRK-RS-N-01 Plan sytuacyjny systemu odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych – wariant północny 

9 KRK-RS-C-01 Plan sytuacyjny systemu odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych – wariant centralny 

10 KRK-RS-04 Plan lokalizacji systemów antenowych 

11  Lokalizacja infrastruktury związanej z planowaną modernizacją 
lotniska w wariancie północnym na obszarze wyróżnionym ze 
względu na znaczną wartość przyrodniczą (skala 1:5000) 
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12  Lokalizacja infrastruktury związanej z planowaną modernizacją 
lotniska w wariancie centralnym na obszarze wyróżnionym ze 
względu na znaczną wartość przyrodniczą (skala 1:5000) 

13  Mapy rozkładu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 

 

3. Konsultacje społeczne (oddzielnie jako załącznik): 

Nazwa dokumentu 

A Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Aleksandrowice 

B Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Balice 

C Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Cholerzyn 

D Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Chrosna 

E Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Mników 

F Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Morawica 

G Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Rząska 

H Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Szczyglice 

I Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Konwent 

J Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Radni sejmik 

K Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Sołtysowie Liszki 

L Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Wojsko 

M Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Biznes 

N Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Parafie 

O Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Komisje RMK 

P Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Konwent Powiatów 

S Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Radni Liszki 

T Polityka ograniczania oddziaływania akustycznego Lotniska Kraków-Balice 
(EPKK) na środowisko 

4. Przebieg obecnych i nowych granic obszaru ograniczonego użytkowania 
oznaczony na mapach ewidencyjnych (oddzielnie jako załącznik) 

5. Studium wykonalności dla zadania, którego celem będzie wypracowanie 
optymalnego modelu zapewnienia możliwości wykonywania operacji startów 
i lądowań do 2035 roku w MPL Kraków-Balice w zakresie dotyczącym 
problematyki drogi startowej (oddzielnie jako załącznik) 

6. Wyniki modelowania zanieczyszczeń powietrza i propagacji hałasu (załączone 
na płycie CD) 

7. Pozwolenie wodnoprawne z dn. 27.04.2017 – załączone do Raportu 

8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym (oddzielnie jako załącznik) 


