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1 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie jest streszczeniem w języku niespecjalistycznym Raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie nowej 

drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice. Opracowanie zawiera najważniejsze zdaniem 

autorów wyniki badań, obserwacji i obliczeń oraz wnioski, przyporządkowane odpowiednim 

głównym zagadnieniom Raportu.  

Raport o oddziaływaniu na środowisko stanowi podsumowanie oceny oddziaływania na 

środowisko planowanego przedsięwzięcia, które zdaniem autorów jest jednym z bardziej 

istotnych projektów infrastrukturalnych w Polsce, a szczególnie w regionie Małopolski. 

Należy podkreślić, że Raport ten dotyczy koncepcji inwestycji już analizowanej pod względem 

rozwiązań projektowych, w tym także środowiskowych, na etapie wykonywania Studium 

wykonalności1, dzięki czemu już na etapie Studium możliwe było zaproponowanie rozwiązań 
ograniczających oddziaływania na środowisko. 

Raport ma za zadanie dostarczyć odpowiednich informacji do podjęcia przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie decyzji w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz do określenia 

warunków jej realizacji z punktu widzenia zabezpieczenia środowiska i wartości 

przyrodniczych. 

Zakres zagadnień opisanych w raporcie został ustalony na podstawie: 

• 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 (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405) – dalej „ustawa ooś”; 

• Rozporządzenia Rady Ministrów 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016.71 t.j.); 

• Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, znak 

OO.4230.1.2016.JS z dnia 27 października 2016 r. dotyczącego ustalenia pełnego zakresu 

raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia elementów wymagających 

szczegółowej analizy. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie postępowania przewidzianego w ustawie z dnia 

12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

lotnisk użytku publicznego (Dz. U. 2017.1122 t.j.). 

  

                                                 
1 „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” 
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2 Opis planowanego przedsięwzięcia 

2.1 Lokalizacja przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie małopolskim, w powiecie 

krakowskim, na terenie gmin Zabierzów i Liszki, to jest na północny-zachód od Krakowa. 

Rysunek 1 Orientacyjna lokalizacja przedsięwzięcia na tle województwa małopolskiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie powiat.krakow.pl 

Aktualny stan użytkowania 

Tereny będące w dyspozycji lotniska w obecnych granicach zajmują powierzchnię około 

427 ha. Aktualnie długość drogi startowej wynosi około 2 550 m, a szerokość 60 m. Droga 

startowa zbudowana jest z płyt betonowych o rozmiarze 5 m na 5 m, których łączenia 

wypełnione są masą bitumiczną (mieszanką asfaltową). 

Lotnisko Kraków-Balice jest obiektem wojskowym współużytkowanym przez 

lotnictwo cywilne w zakresie istniejącej drogi startowej i dróg kołowania. Drogi kołowania 

lotniska znajdują się po południowej stronie drogi startowej, natomiast budynki i główne 

elementy infrastruktury związanej z obsługą lotniska znajdują się w jego południowo-

wschodniej części – są to terminal pasażerski, terminal cargo, płyty postojowe, wieża kontroli 

ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, budynki administracyjno-socjalne, 

LOKALIZACJA PLANOWANEJ 

INWESTYCJI 
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budynki techniczne (w tym, warsztaty, magazyny, kotłownie, stacje transformatorowe), hotel, 

parkingi. 

Rysunek 2 Ortofotomapa rejonu MPL Kraków-Balice – stan obecny (12.2017) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Budynki i budowle lotniska wojskowego należące do Jednostki wojskowej zajmują 
południowo-zachodnią część lotniska. Tam też znajdują się obiekty Lotniskowej Służby 

Ratowniczo-Gaśniczej oraz wieża kontroli ruchu lotniczego. Pomiędzy Portem Lotniczym a 

Jednostką wojskową znajduje się baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, której teren jest 

formalnie wydzielony z granic MPL. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wymagała zajęcia dodatkowych terenów 

położonych aktualnie poza granicami istniejącego lotniska. 

2.2 Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania 

terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania 

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,  
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• urządzeń meteorologicznych (AWOS), 

• pasa awaryjnego, 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Po realizacji przedsięwzięcia całkowita powierzchnia terenu w dysponowaniu lotniska będzie 

wynosić około 431 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 będzie mieć długość 2 800 m i szerokości 45 m oraz pobocza o szerokości około 

7,5 m każde. Wyposażona ona będzie w strefy RESA, o długości co najmniej 240 m, jak 

również w cztery wjazdy – po dwa na obu kierunkach oraz sześć zjazdów, w tym dwie drogi 

szybkiego zjazdu. Wykonane zostanie również przedłużenie drogi awaryjnej do nowej drogi 

startowej. Zarówno droga startowa, jak i drogi kołowania zbudowane zostaną z betonu 

cementowego lub betonu asfaltowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie). 

W ramach inwestycji planuje się również wybudowanie pasa awaryjnego o długości 2000 m 

i szerokości 60 m o nawierzchni trawiastej na utwardzonym podłożu. 

Elementem przedsięwzięcia będzie również budowa nowego systemu nawigacyjnego ILS kat. 

III, w miejsce istniejącego ILS kat. I. Wdrożenie nowego systemu powinno znacznie poprawić 
bezpieczeństwo lądowania samolotów w warunkach ograniczonej widoczności (szczególnie 

wobec często występujących mgieł), a poprzez to zwiększyć dostępność Portu Lotniczego 

Kraków-Balice. 

Światła podejścia zostaną zainstalowane na przedłużeniu osi drogi startowej w obu kierunkach. 

Stanowią one istotny i wymagany element wspierający podejścia do lądowania. Jest to system 

składający się z rzędu świateł rozmieszczonych na długości 900 m od obu progów w odstępach 

około 30 m. 

Oprócz wyżej wymienionych elementów oprzyrządowania nawigacyjnego, nowa droga 

startowa będzie wyposażona w przyrządy służące generowaniu informacji meteorologicznych: 

widzialnościomierz, wiatromierze wraz ze wskaźnikiem kierunku wiatru i ceilometry (służące 

ocenie wysokości chmur nad powierzchnią ziemi).  

Z uwagi na sposób zaprojektowania drogi startowej i łączników wody opadowe odprowadzane 

będą do systemów odwodnienia zlokalizowanych po obu stronach wzdłuż drogi startowej 

i łączników. Przewiduje się oczyszczanie wód opadowych w osadniku i separatorze substancji 

ropopochodnych przed odprowadzeniem ich do odbiornika (potok Olszanicki, rzeka Rudawa). 

Przewiduje się budowę zbiorników w celu magazynowania nadmiaru wód opadowych z terenu 

portu lotniczego oraz budowę zbiorników pozwalających na przetrzymanie wód roztopowych 

zanieczyszczonych substancjami do odladzania nawierzchni przed odprowadzeniem ich do 

odbiornika.  

Inwestycja nie zakłada przebudowy budynków i parkingów związanych z obsługą Portu 

Lotniczego. 

Rysunki przedstawiające lokalizacje rozpatrywanych wariatów inwestycji zostały 

zamieszczone w rozdz. 7.2. 
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2.3 Główne cechy charakterystyczne procesów związanych z 

funkcjonowaniem lotniska 

Funkcjonowanie lotniska związane jest w głównej mierze z operacjami lotniczymi 

wykonywanymi na lotnisku oraz procesami obsługi statków powietrznych i pasażerów. 

Operacje lotnicze 

Na drodze startowej odbywać się będą starty i lądowania, a na drogach kołowania - 

manewrowanie statków powietrznych przed startem i po lądowaniu. Nowe powierzchnie 

betonowe będą wymagały odladzania i oczyszczania, w celu zapewnienia czystości i 

szorstkości nawierzchni. 

Tabela 1 Prognoza liczby operacji lotniczych  

Kategoria / Rok 2020 2025 2030 2035 

Liczba operacji ogółem w tym: 54 529 64 888 76 353 88 750 

Źródło: opracowanie własne 

Należy jednocześnie podkreślić, iż prognozowany wzrost liczby operacji jest wynikiem 

ogólnego trendu światowego i wzrostu zapotrzebowania na usługi lotnicze, a nie samym faktem 

budowy nowej drogi startowej. 

Obsługa statków powietrznych i pasażerów 

W ramach obsługi statków powietrznych wyróżnić należy: 

• tankowanie statków powietrznych oraz pojazdów obsługi naziemnej lotniska; 

• odladzanie statków powietrznych, przy użyciu gorącej wody oraz wodnego roztworu środka 

odladzającego; 

• obsługa techniczna statków powietrznych, polegająca na m.in. na kontroli układów 

jezdnych oraz ogumienia samolotów, jak również na obiorze ścieków i zaopatrzeniu w 

wodę; 

• obsługa płytowa statków powietrznych, podczas której odbywa się m.in. dostawa energii 

elektrycznej i czyszczenie zewnętrznych elementów; 

• obsługa kabinowa samolotów, na którą składa się sprzątanie, usuwanie odpadów i dostawa 

zaopatrzenia; 

• obsługa transportu naziemnego, polegająca na załadunku i rozładunku bagaży, poczty 

i innych towarów oraz transporcie pasażerów i personelu pokładowego między samolotem 

a terminalem. 

Obsługa pasażerów 

Zasadniczo obsługa pasażerów odbywa się w budynku terminala i składa się na nią odprawa 

biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, odprawa paszportowa. Należy podkreślić, iż 
prognozowany wzrost liczby pasażerów jest wynikiem ogólnego trendu i wzrostu 

zapotrzebowania na usługi lotnicze na świecie, a nie samym faktem budowy nowej drogi 

startowej. 
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Rysunek 3 Historyczna i prognozowana liczba pasażerów obsługiwanych przez MPL Kraków-Balice 

 

Źródło: opracowanie własne i dane MPL Kraków-Balice 

2.4 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające 

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza - jej źródłem będą silniki 

samolotów, pojazdów naziemnych, kotłowni, generatorów prądu. 

Ilości substancji jakie będą powstawały i będą uwalniane do powietrza zostały obliczone w 

modelu komputerowym, w którym wprowadzono wszystkie źródła zanieczyszczeń, w tym ruch 

pojazdów i statków powietrznych. 

Tabela 2 Zestawienie wielkości rocznej emisji poszczególnych substancji w 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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Odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych.  

Ścieki bytowe będą powstawały w istniejącej już części portu lotniczego, a ich ilość będzie 

proporcjonalna do zużycia wody. Ilość ścieków bytowych jaka powstanie w 2035 r. 

oszacowano na ok. 172 tys. m3. Wartość ta uwzględnia ścieki z wszystkich obiektów portu 

lotniczego, jednostki wojskowej i obsługi samolotów. Ścieki bytowe powstające na pokładach 

samolotów są odbierane przez firmy zewnętrzne świadczące usługi w tym zakresie 

bezpośrednio liniom lotniczy i nie są odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej lotniska. 

Budowa nowej drogi startowej spowoduje wzrost powierzchni utwardzonych, a zatem wzrost 

ilości wód opadowych odprowadzanych z drogi startowej i dróg kołowania. Ten typ ścieków 

jest zanieczyszczony takimi substancjami jak: zawiesiny, substancje ropopochodne, metale 

ciężkie, związki azotu, fosforu i węgla oraz substancjami używanymi do odladzania dróg. 

Aktualnie w trakcie opadów powstaje około 4,80 m3/s ścieków opadowych i roztopowych, a 

po realizacji inwestycji będzie ich około 5,6 m3/s. Ścieki te wymagają i będą wymagać 
oczyszczenia przed odprowadzeniem ich do rzeki, a ich dodatkowa ilość będzie musiała być 
zmagazynowana czasowo w zbiornikach retencyjnych. 

MPL Kraków-Balice posiada zgody na odprowadzenie wód opadowych do potoku 

Olszanickiego i do Rudawy, wydane przez odpowiednie organy. 

Odpady.  

W czasie prowadzenia prac budowlanych nad nową drogą startową będą powstawały takie 

odpady jak odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej (ich ilość szacuje się na ponad 700 tys. t), w tym masy ziemne 

(około 60 tys. t). Ta część gruntu, która zostanie wykorzystana do odtworzenia powierzchni na 

obszarze lotniska nie będzie uznawana za odpad w rozumieniu odpowiednich2  przepisów 

prawa). Inne odpady związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy, jak oleje odpadowe, 

opakowania, odpady komunalne mogą powstawać w ilości kilku ton. Wśród tych odpadów 

mogą pojawić się odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. 

Oszacowania ilości odpadów powstających w wyniku funkcjonowania lotniska dokonano na 

podstawie danych dotyczących ilości przekazanych odpadów w 2015 r. (dane MPL Kraków-

Balice). Przewiduje się, że mogą powstawać następujące rodzaje i ilości odpadów: oleje 

odpadowe (ok. 800 kg/rok), opakowania (ok. 35 t/rok), tkaniny i ubrania ochronne (ok. 800 

kg/rok), odpady z użytkowania pojazdów (np. zużyte opony, filtry olejowe – ok. 2 t/rok), 

odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ok. 700 kg/rok), baterie i akumulatory (ok. 

40 kg/rok), złom i tworzywa sztuczne (ok. 2 t/rok), odpady komunalne (kilkanaście t/rok). 

2.5 Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużycie 

Prognozowane zużycie energii elektrycznej dla całego portu lotniczego w roku 2035 

oszacowano na ok. 57 tys. MWh, na podstawie prognozowanej ilości pasażerów. Dodatkowo 

na płycie lotniska funkcjonować będą również mobilne agregaty prądotwórcze, których 

zadaniem jest dostarczanie energii elektrycznej do samolotów podczas ich postoju na lotnisku. 

                                                 
2 Ustawa z dniach 14 grudnia 2014 r. o odpadach (Dz. U. 2016.1987 t.j. z późn. zm.) 
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3 Opis elementów przyrodniczych środowiska 
objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

3.1 Opis elementów środowiska objętych ochroną na 

podstawie przepisów o ochronie przyrody 

Cały teren lotniska w aktualnych granicach, jak i tereny planowane do włączenia w jego granice 

są położone w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, a granica samego Parku 

przebiega w odległości ok. 1,5 km na południe od lotniska. 

Granice drugiego parku krajobrazowego – Tenczyńskiego PK przebiegają wzdłuż autostrady 

A-4 na północ i wschód od granic lotniska. Aktualnie światła podejścia od strony wschodniej 

są zlokalizowane w granicach Tenczyńskiego PK. 

Rysunek 4 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle Parków Krajobrazowych wraz z ich otulinami 

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

Ponadto w otoczeniu lotniska Kraków-Balice (w promieniu około 10 km) zidentyfikowano 

następujące obszary chronione: 

• Ojcowski Park Narodowy w odległości około 9,5 km na północny wschód od terenu 

lotniska; 

• Rezerwaty przyrody – rezerwat Dolina Mnikowska w odległości ok. 4 km na zachód od 

lotniska, rezerwat Zimny Dół położony ok. 6,5 km na zachód oraz rezerwat Skała Kmity 

oddalony o ok. 2 km na północny-wschód od lotniska; 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej położony ok. 29 km na północny-

wschód od lotniska; 
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• 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 położony około 8,5 km na południowy-

zachód, 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; 

• kilkadziesiąt pomników przyrody (wszystkie poza obszarem lotniska); 

• sześć stanowisk dokumentacyjnych zlokalizowanych w odległości od 6,5 do 10 km od 

granic lotniska; 

• siedem użytków ekologicznych w odległości od 3 do 10 km od lotniska. 

W odległości mniejszej niż 10 km od lotniska nie występują zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe. 

W otoczeniu lotniska prowadzono badania terenowe mające na celu rozpoznanie wartości 

przyrodniczej tych terenów i zidentyfikowanie miejsc występowania chronionych gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt. Wyniki tych badań zostały zamieszczone w dalszej części w rozdz. 

3.5. 

Teren lotniska w aktualnych granicach i dodatkowe tereny planowane do zajęcia pod budowę 
fragmentów nowej drogi startowej znajdują się poza siecią obszarów korytarzy ekologicznych 

– wyznaczonych w celu zachowania połączeń pomiędzy cennymi przyrodniczo obszarami. 

3.2 Powierzchnia ziemi, gleby, warunki geologiczne 

i hydrogeologiczne 

Powierzchnia terenu lotniska i jego planowanego poszerzenia jest stosunkowo płaska, a różnice 

wysokości nie przekraczają 5-6 metrów. Poniżej załączono rysunek obrazujący ukształtowanie 

powierzchni z uwzględnieniem elementów pokrycia terenu (jak budynki, drzewa). 
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Rysunek 5 Mapa rzeźby i pokrycia terenu obszaru planowanej inwestycji 

 
Źródło: opracowanie własne 

Obszary Wyżyny Krakowskiej pokrywa warstwa lessów, na których powstały cenne gleby 

zaliczane do wysokich klas bonitacyjnych I –III i są przydatne dla upraw wszelkich roślin 

użytkowych.  

W niższych częściach szerokiej doliny Rudawy, gdzie zlokalizowany jest teren inwestycji, na 

madach wytworzyły się duże kompleksy łąkowe - klas III-IV. Na wyższych terasach rzeki 

struktura mad pozwala na uprawy polowe wszystkich roślin uprawowych, z wyjątkiem warzyw 

i roślin sadowniczych. 

Geologicznie omawiany obszar leży w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego. Na całym terenie 

lotniska w podłożu do głębokości ok. 8-10 m (pod powierzchnią terenu) występują pyły i gliny 

pylaste. Lokalnie można się spodziewać występowania soczewek gruntów organicznych (np. 

torfów i namułów). Pierwsze ciągłe ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej występuje na 

głębokości poniżej 7 m p.p.t. 

3.3 Kopaliny 

W bezpośrednim otoczeniu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice oraz w 

promieniu 10 km od niego nie ma zakładów prowadzących wydobycie kopalin. 
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3.4 Wody 

3.4.1 Wody powierzchniowe 

Lotnisko leży w zlewniach rzek Sanka i Rudawa, będących lewobrzeżnymi dopływami Wisły. 

Teren północno-wschodni lotniska znajduje się bezpośrednio w zlewni Potoku Olszanickiego 

będącego dopływem Rudawy. W granicy terenu lotniska jego koryto zastało zarurowane, 

natomiast przed wlotem na teren lotniska potok zbiera wody opadowe z terenów wsi 

Aleksandrowice i odcinka autostrady A4. 

Północno-wschodnia część terenu lotniska jest położona w obrębie strefy ochronnej ujęcia 

wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji S. A. w Krakowie. W strefie tej obowiązuje m.in. zakaz wprowadzania do wód 

lub do ziemi nieoczyszczonych ścieków.  

Wzdłuż zachodniej części terenu lotniska przebiega potok Aleksandrówka. Jest on dopływem 

rzeki Brzoskwinki, przebiegającej ok. 400 metrów na południowy-zachód od lotniska. 

Brzoskwinka jest dopływem rzeki Sanki. W jej dolinie również wyznaczona została strefa 

ochronna ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Sanki na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Krakowie, w której obowiązują analogiczne zakazy jak w 

przypadku Rudawy. Granica tej strefy okala od strony zachodniej teren lotniska. 

Stan jakości wód powierzchniowych 

Lotnisko leży w zlewniach rzek Rudawa i Sanka, będących lewobrzeżnymi dopływami Wisły. 

Teren północno-wschodni lotniska znajduje się bezpośrednio w zlewni potoku Olszanickiego 

będącego dopływem Rudawy. 

Obie rzeki – Rudawa i Sanka są ocenione jako cieki silnie zmienione o złym stanie, ze względu 

na zaburzone warunki bytowania dla organizmów wodnych. 
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Rysunek 6 Lokalizacja lotniska w odniesieniu do wód powierzchniowych 

 

Źródło: www.psh.gov.pl 

Aktualny stan gospodarki wodami opadowymi na terenie lotniska 

Sieć odprowadzająca wody opadowe z terenu lotniska składa się z kolektorów, kanałów, 

przewodów drenażu, urządzeń kanalizacyjnych wraz z zarurowanymi odcinkami Potoku 

Olszanickiego. Wprowadzanie wód opadowych do zarurowanej części potoku odbywa się 
kilkoma wylotami. 

Maksymalna wielkość odpływu, jaką może pomieścić koryto Potoku Olszanickiego poniżej 

lotniska wynosi ok. 3,77 m³/s. Szacuje się, że odpływ ze zlewni lotniska wynosi obecnie około 

4,8 m3/s. Wartość ta przekracza maksymalny poziom dopuszczony aktualną decyzją o 

pozwoleniu wodnoprawnym, dlatego część wód musi być retencjonowana (w zbiornikach), 

a następnie odprowadzana w ilościach określonych pozwoleniu (tj. 2,59 m³/s). 

Zgodnie z obowiązującą decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym, do potoku Olszanickiego 

można odprowadzać wyłącznie oczyszczone wody opadowe, dlatego też wody opadowe 

odprowadzane z terenu lotniska oczyszczane są w: 

• Awaryjnej Podczyszczalni Wód Opadowych, znajdującej się na zarurowanej części Potoku 

Olszanickiego, w skład której wchodzi osadnik, separator substancji ropopochodnych 

wyposażony w przelew awaryjny oraz zbiornik awaryjny na paliwo, w przypadku awarii 

związanej z wypływem znacznej ilości paliwa na płaszczyznach lotniskowych; 

• urządzeniach oczyszczających (separator substancji ropopochodnych, osadnik, zbiornik 

retencyjny) zamontowanych przed jednym z wylotów do Potoku Olszanickiego; 
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• oczyszczalni zlokalizowanej przed jednym z wylotów, składającej się z komory 

osadnikowo-przelewowej i separatora substancji ropopochodnych, z systemem awaryjnym 

na wypadek przepełnienia komory separatora substancjami ropopochodnymi. 

Ponadto jeszcze w kilku miejscach zainstalowane są zestawy urządzeń oczyszczających wody 

opadowe, na które składają się osadniki i separatory substancji ropopochodnych. 

MPL Kraków-Balice kontroluje jakość odprowadzanych wód, badając minimum dwa razy w 

roku stężenie zawiesiny i substancji ropopochodnych oraz w okresie zimowym dodatkowo 

substancji wchodzących w skład środków do odladzania. 

3.4.2 Wody podziemne 

Obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice zlokalizowany jest na 

pograniczu dwóch obszarów jednolitych części wód podziemnych JCWPd 131 oraz 

JCWPd 147. Głębokość występowania wód słodkich na tych obszarach przekracza 500 m. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dwóch Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (są to struktury geologiczne zasobne w wodę): 

• GZWP Dorzecza Odry - Częstochowa (nr 326) – jest zbiornikiem szczelinowo - krasowym, 

charakteryzującym się wodami wysokiej jakości, zasilanym poprzez wsiąkanie wód 

opadowych; 

• oraz GZWP Dorzecza Wisły – Dolina Rzeki Wisła (nr 450) – zbiornik bez pokrywy 

izolującej warstwy wodonośne, co ułatwia przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni ziemi 

do wód podziemnych. 

Analizowane przedsięwzięcie znajduje się na pograniczu dwóch obszarów jednolitych części 

wód podziemnych JCWPd nr 131 oraz JCWPd nr 147. Wody podziemne w pierwszej z nich są 
ocenione jako występujące w stanie dobrym i niezagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. Druga jest oceniona jako występująca w stanie dobrym, ale zagrożona z 

powodu presji przemysłu. 

3.5 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej 

Na potrzeby rozpoznania zasobów przyrodniczych na analizowanym terenie zostały wykonane 

badania terenowe (inwentaryzacja przyrodnicza) obejmujące następujące grupy organizmów: 

rośliny naczyniowe, mszaki, grzyby, porosty, ssaki, ptaki, płazy, gady, bezkręgowce oraz 

siedliska przyrodnicze. 

Badania terenowy zostały zaplanowane i przeprowadzone w latach 2016 – 2017 i objęły swym 

zasięgiem obszar w odległości od 500 m do kilkunastu kilometrów (w przypadku 

inwentaryzacji ptaków) od granic lotniska.  

Pełne wyniki badań znajdują się w Załączniku nr I do Raportu. 

• Zinwentaryzowano 2 typy chronionych siedlisk przyrodniczych – lasy łęgowe (o 

powierzchni ok. 3 ha) oraz łąki użytkowane ekstensywnie (o powierzchni ok. 1,2 ha). 

• W grupie roślin naczyniowych zinwentaryzowano na terenie lotniska 2 gatunki objęte 

ochroną - centuria pospolita - objęta ochrona częściową oraz dziewanna rdzawa – gatunek 

zagrożony. 
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• Nie odnotowano chronionych ani zagrożonych gatunków mszaków, grzybów 

wielkoowocnikowych ani porostów. 

• Na badanym obszarze stwierdzono 6 gatunków bezkręgowców objętych w Polsce ochroną 
- motyl czerwończyk nieparek i ślimak poczwarówka zwężona objęte ochrona ścisłą oraz 

trzmiele ziemny, t. kamiennik, t. parkowy, ślimak winniczek objęte ochroną częściową. 

• Badania płazów i gadów wykazały obecność dwóch gatunków żab brunatnych, żaby zielone, 

jeden gatunek ropuchy oraz dwa gatunki gadów. 

• Obserwacje ptaków objęły okres migracji jesiennej, zimowania, migracji wiosennej i okres 

lęgowy: 

o W okresie migracji jesiennej w punktach obserwacyjnych stwierdzono w sumie 81 

gatunków ptaków (najczęstsze to grzywacz, gawron, kwiczoł); na odcinkach 

obserwacyjnych stwierdzono w sumie 91 gatunków ptaków (najczęstsze to bogatka, kos, 

grzywacz); 

o W okresie zimowym w punktach obserwacyjnych stwierdzono w sumie 47 gatunków 

(najczęstsze to kwiczoł, gawron, sroka); na odcinkach obserwacyjnych stwierdzono w 

sumie 51 gatunków (najczęstsze to bogatka, kos i sroka); 

o W okresie migracji wiosennej w punktach obserwacyjnych stwierdzono w sumie 69 

gatunków ptaków (najczęstsze to grzywacz, szpak, gawron); na odcinkach 

obserwacyjnych stwierdzono w sumie 94 gatunki ptaków (najczęstsze to krzyżówka i 

szpak, grzywacz, kos); 

o W okresie lęgowym w punktach obserwacyjnych stwierdzono w sumie 59 gatunków 

ptaków (najczęstsze to grzywacz, szpak, gołąb domowy); na odcinkach obserwacyjnych 

stwierdzono w sumie 106 gatunków ptaków (najczęstsze to kos, szpak, bogatka i 

kapturka); 

o Poza terenem lotniska badania ptaków wykonywano w dwóch zasadniczych typach 

krajobrazu występujących wokół lotniska to jest w krajobrazie rolniczym oraz w 

krajobrazie częściowo zadrzewionym, częściowo zabudowanym. Odnotowano 30-40 

gatunków w terenach zadrzewionych/zabudowanych (liczebnie dominowały kos i szpak) 

oraz do ok. 30 gatunków w terenach rolniczych (liczebnie dominował skowronek). 

• W grupie ssaków zidentyfikowano występowanie 7 gatunków chronionych ssaków (bez 

nietoperzy) – bobra europejskiego, wydry, ryjówki aksamitnej, chomika europejskiego, 

karczownika ziemnowodnego, wiewiórki pospolitej i gronostaja. 

• W badaniach na nietoperzami prowadzono obserwacje kryjówek zimowych i letnich, 

nasłuch z użyciem specjalnych urządzeń oraz odłowy. Podczas kontroli zimowych 

schronień nie stwierdzono zimujących nietoperzy. Podczas kontroli letnich natrafiono na - 

mroczka późnego i gacki. Nasłuchy pozwoliły stwierdzić obecność 7 gatunków nietoperzy: 

borowca wielkiego, mroczka późnego, karlika malutkiego, karlika drobnego, karlika 

większego, mopka oraz nietoperzy z rodzaju nocek. W odłowach schwytano osobniki 

należące do pięciu gatunków: nocek orzęsiony, nocek Brandta, nocek wąsatek, mroczek 

późny oraz mopek. 

3.6 Jakość powietrza 

Największy wpływ na jakość powietrza na analizowanym obszarze ma sąsiedztwo aglomeracji 

krakowskiej, gdzie zlokalizowane są duże źródła zanieczyszczeń przemysłowych. Ponadto 
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istotny wpływ mają lokalne kotłownie i indywidualne ogrzewanie, w mniejszym stopniu emisje 

z zakładów przemysłowych i usługowych zlokalizowanych w sąsiedztwie. 

Pomiary i analizy w zakresie oceny stanu jakości powietrza prowadzi Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Krakowie. Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice położony 

jest w strefie małopolskiej, w której na podstawie wyników danych WIOŚ zidentyfikowano 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężeń takich substancji jak: ozon, pył zawieszony 

PM10 (pył o średnicy ziaren poniżej 10 µm), benzo(a)piren w pyle PM10, pył zawieszony 

PM2,5 (pył o średnicy ziaren poniżej 2,5 µm). Jako przyczynę przekroczeń wskazano wpływ 

emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz niekorzystne warunki 

klimatyczne. 

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  

• ołów    0,02 µg/m³  

• benzo(a)piren  3,6 ng/m3 

• benzen    2,0 µg/m³. 

Stężenia pyłów osiągnęły wartości dopuszczalne3, w tym stężenia najdrobniejszych cząstek 

pyłu przekraczają wartości dopuszczalne. W przypadku innych substancji – dwutlenek siarki, 

tlenki azotu, ołów, benzen i benzo(a)piren występują w stężeniach poniżej wartości 

dopuszczalnych. 

Przedstawione powyżej wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 

uwzględniają już wielkości wynikające z funkcjonowania lotniska. 

3.7 Klimat akustyczny 

Na terenach otaczających lotnisko Kraków-Balice głównym źródłem hałasu  poza ruchem 

lotniczym i ruchem pojazdów na terenie lotniska jest autostrada A4. Analiza hałasu 

pochodzącego od ruchu samochodowego na autostradzie A4 wykonana przez WIOŚ w 

Krakowie w latach 2000-2010 w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji wykazała przekroczenia 

wartości normatywnych. 

W 2015 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przekazał mapy akustyczne odcinków 

dróg, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie. Znajdują się na nich tereny 

zlokalizowane bezpośrednio w sąsiedztwie autostrady A4 - Aleksandrowice, Balice, Rząska, 

Szczyglice. Według tego opracowania tereny zlokalizowane w sąsiedztwie lotniska narażone 

są na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu. 

                                                 
3 według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012.1031) 
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3.8 Warunki klimatyczne 

W rejonie lotniska Kraków-Balice średnia temperatura roku wynosi 8°C, najcieplejszym 

miesiącem jest lipiec, a najchłodniejszym luty. Roczne sumy opadów wahają się w dość 
szerokim przedziale 650-720 mm. Średnia roczna liczba dni z mgłą wynosi 70, przy czym 

najwięcej jest ich w miesiącach półrocza chłodnego. Analiza przeważających kierunków wiatru 

(z lat 2000–2013) wykazała, że dominują wiatry z kierunku południowo-zachodniego. 

4 Opis istniejących w sąsiedztwie lub 
w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków 

W rejonie płaszczyzn podejścia do lotniska zidentyfikowano 50 obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 16 w gm. 

Zabierzów, 9 w gm. Liszki, 14 w m. Kraków, 2 w gm. Zielonki, 2 w gm. Czernichów, 2 w gm. 

Krzeszowice, 5 w gm. Alwernia. W gminnej ewidencji zabytków gm. Zabierzów znalazło się 
25 obiektów.  

W otoczeniu lotniska znajduje się kilkanaście stanowisk archeologicznych, na terenie gmin 

Zabierzów 16 stanowisk, na terenie gminy Liszki 9 stanowisk. 

5 Opis krajobrazu, w którym przedsięwzięcie będzie 
zlokalizowane 

Cechą charakterystyczną tego terenu jest występowanie mało zróżnicowanej zieleni, 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, takie jak nowy terminal, budynek Cargo 

oraz budynek administracyjno-techniczny. Ponadto w rejonie lotniska należy uwzględnić 
krajobraz zabudowy typu podmiejskiego z bogatą zielenią wysoką, w tym dawne założenie 

dworsko-parkowe w Balicach stanowiące do dziś wartościowy element krajobrazu kulturowego 

oraz w rejonie zachodniego podejścia do lotniska tereny cmentarzy i przykościelne o dużym 

udziale zieleni wysokiej. 

6 Niepodejmowanie przedsięwzięcia 

6.1 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. Naprawy te stosuje się z powodu niszczenia 

nawierzchni drogi startowej oraz obniżaniem jej nośności, a więc innymi słowy zmniejszaniem 

wytrzymałości na obciążenia powodowane przez samoloty i możliwości do zapewniania 

bezpieczeństwa podczas startów i lądowań.  
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Zabiegi wymiany płyt nie zmienią parametrów geometrycznych drogi startowej ani nie 

poprawią wytrzymałości jej konstrukcji, a mają tylko na celu zapewnienie wymaganego 

poziomu bezpieczeństwa.  

W obszarach gdzie konstrukcja jest osłabiona prace naprawcze w długim okresie będą jednak 

niewystarczające, gdyż przy prognozowanej wzrastającej liczbie operacji lotniczych nie 

powstrzymają postępującej degradacji nawierzchni. Ponadto wymiana jednej płyty wiąże się 
również z zamknięciem lotniska na ok. 6 godzin w porze nocnej, a podczas nocy możliwa jest 

wymiana 2 płyt lotniskowych. 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 oznaczać to będzie, że ponad 5 mln pasażerów rocznie nie będzie mogło korzystać 
z lotniska w Balicach. Część ruchu z pewnością zostanie przejęta 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 punktem 

docelowym podróżnych. 

6.2 Techniczne i ekonomiczne skutki niepodejmowania 

przedsięwzięcia 

Brak decyzji o 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 należy wymienić: 

• Spadek dynamiki rozwoju województwa małopolskiego – w branży turystycznej pracuje 

10% z wszystkich zatrudnionych w Krakowie i branża ta wytwarza 10% PKB Krakowa 

(dane Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa). 

• Wzrost stopy bezrobocia w regionie - w Porcie Lotniczym Kraków-Balice i podmiotach 

współpracujących zatrudnionych jest około 4000 osób, zaś wpływ lotniska na rozwój 

przedsiębiorstw i napływ inwestorów 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 - regiony posiadające na swoim terenie port lotniczy, notują stopę bezrobocia 

niższą od przeciętnej krajowej. 

• Utrata statusu lidera zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych – Kraków 

jest najważniejszym ośrodkiem usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, 
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oferując, zgodnie z danymi Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), pracę 
50 tys. osób w centrach usług wspólnych. 

• 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 generuje dla miasta ponad 1 mld zł 

rocznie zysków. 

6.3 Opis przewidywanych skutków dla środowiska 

w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia nie będzie powodowało bezpośrednich zniszczeń stanowisk 

i siedlisk roślin, grzybów i zwierząt na terenach wokół lotniska. Przewidywane z czasem 

zamknięcie lotniska i zaniechanie koszenia powierzchni trawiastych spowoduje 

rozprzestrzenianie się krzewów i drzew, których nasiona są łatwo roznoszone przez wiatr. 

Wpływ na jakość powietrza będzie związana z eksploatacją samolotów starszego typu, które 

zużywają większą ilość paliwa i uwalniają większe ilości zanieczyszczeń do powietrza. 

Obniżanie się nośności drogi startowej spowoduje, że tylko samoloty starszego typu będą 
mogły na niej lądować. Po zamknięciu lotniska większe zanieczyszczenie powietrza będzie się 
także wiązać z transportem pasażerów do Krakowa z lotnisk w Katowicach i Rzeszowie. 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe będzie podobne jak obecnie, 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.  

Zaniechanie przedsięwzięcia naturalnie nie będzie wiązało się z pracami budowlanymi poza 

terenem lotniska, tym samym nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania na 

powierzchnie terenu i gleby, jak również zabytki, dobra kultury oraz dobra materialne 

zlokalizowane w otoczeniu lotniska. Nie przewiduje się także wpływu na obszary chronione. 

7 Opis analizowanych wariantów realizacji 

przedsięwzięcia 

7.1 Wybór wariantów do analiz 

Proces poszukiwania wariantów przedsięwzięcia był prowadzony w taki sposób, by wyłonić 
warianty możliwe do realizacji (racjonalne), przy zachowaniu określonych wymagań 

funkcjonowania istniejącego lotniska. Nadrzędnym i kluczowym kryterium było utrzymanie 

działania lotniska (bez konieczności jego zamykania), aby nie spowodować odcięcia regionu 

małopolskiego od dostępu do transportu lotniczego. 

Ponadto wykonano wstępną analizę ukształtowania terenu, która wykazała, że optymalną 
lokalizacją nowej drogi startowej są kierunki północny-wschód – południowy-zachód.  

Rozważano następujące warianty:  

a. Remont istniejącej drogi startowej i jej wydłużenie; 
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b. Remont istniejącej drogi startowej z wykorzystanie drogi kołowania Bravo jako 

tymczasowej drogi startowej; 

c. Budowa tymczasowej drogi startowej i remont istniejącej drogi startowej; 

d. Budowa nowej drogi startowej w wariancie północnym; 

e. Budowa nowej drogi startowej w wariancie centralnym; 

f. Budowa nowej drogi startowej w wariancie południowym. 

Ad. a. 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. 

Ad. b. Wykorzystanie istniejącej drogi kołowania także okazało się niemożliwe ze względu na 

jej fizyczne parametry nieodpowiadające wymogom stawianym drodze startowej. 

Ad. c. Budowa tymczasowej drogi startowej potrwałaby 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 - wariant ten jest zatem nieuzasadniony i nieracjonalny. 

Ad. d. Analizy wykazały, że budowa nowej drogi startowej w wariancie północnym jest 

możliwa do wykonania. 

Ad. e. Analizy wykazały, że budowa nowej drogi startowej w wariancie centralnym jest 

możliwa do wykonania. 

Ad. f. Analizy wykazały, że budowa nowej drogi startowej w wariancie południowym jest 

możliwa do wykonania, jednakże byłaby w całości zlokalizowana poza terenem lotniska, przez 

co konieczny byłby wykup znacznej powierzchni gruntów sąsiadujących z portem (w tym 

głównie zabudowań mieszkaniowych oraz siedzib firm w miejscowości Cholerzyn); zajęcie 

również znacznego terenu Bazy Lotnictwa Wojskowego oraz konieczność wyburzenia jej co 

najmniej 12 budynków; budowy całej infrastruktury towarzyszącej (sieci drogowej do 

istniejącego lotniska, drogi kołowania, dróg serwisowych i patrolowych). Ze względu na to 

wariant południowy uznano za nieracjonalny. 
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7.2 Opis wariantów analizowanych w ocenie oddziaływania 

na środowisko 

Wariant północny 

Wariant ten zakłada budowę nowej drogi startowej po północnej stronie istniejącej drogi 

startowej. Przewiduje się konieczność przebudowy fragmentu istniejącej drogi startowej. Nie 

planuje się rozbiórki pozostałej części istniejącej drogi startowej i dróg kołowania. 

Nowa droga startowa w wariancie północnym będzie budowana przede wszystkim w obecnych 

granicach lotniska, jednak budowa strefy bezpieczeństwa końca drogi startowej na krańcu 

zachodnim, budowa urządzeń instalacji oświetlenia nawigacyjnego i urządzeń 
meteorologicznych będą wymagały wyjścia poza obecne granice. Pas awaryjny będzie 

zlokalizowany równolegle do nowej drogi startowej po jej północnej stronie. 

Szacunkowa powierzchnia planowanych nowych obiektów budowlanych w wariancie 

północnym wyniesie ok. 49 ha (droga startowa i drogi kołowania). 

Rysunek 7 Wariant północny 

 
Źródło: opracowanie własne 

Wariant centralny 

Wariant centralny zakłada budowę nowej drogi startowej w lokalizacji przecinającej istniejącą 
drogą startową. Nowa droga kołowania przebiegać będzie przez teren zajmowany przez 

jednostkę wojskową. Pas awaryjny będzie zlokalizowany równolegle do istniejącej drogi 

startowej po jej północnej stronie. 
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Szacunkowa powierzchnia planowanych nowych obiektów budowlanych w wariancie 

centralnym wyniesie ok. 59 ha (droga startowa i drogi kołowania). 

Rysunek 8 Wariant centralny 

 
Źródło: opracowanie własne 

8 Określenie przewidywanego oddziaływania 
analizowanych wariantów na środowisko, w tym 

również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, a także możliwego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko 

8.1 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

W wyniku realizacji wariantu północnego przewiduje się zmianę ukształtowania terenu  

poprzez wykonanie wykopów o objętości ok. 45 000 m³ oraz nasypów o objętości ok. 320 000 

m³. Realizacja wariantu centralnego wiąże się z przeprowadzeniem wykopów o objętości ok. 

139 000 m³ i nasypów o objętości ok. 619 000 m³. 

Skala oddziaływania wariantu centralnego jest bez porównania większa niż wariantu 

północnego. 
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8.2 Oddziaływanie na kopaliny 

Realizacja przedsięwzięcia nie koliduje z żadnym złożem kopalin, a więc nie przewiduje się 
oddziaływania inwestycji w tym zakresie. 

8.3 Oddziaływanie na krajobraz 

Planowana inwestycja będzie najbardziej oddziaływać na krajobraz podczas budowy nowej 

drogi startowej, a podobne oddziaływania wystąpią na etapie likwidacji.  

Trwałe zmiany w krajobrazie w sąsiedztwie lotniska w okresie jego eksploatacji będą związane 

z obecnością urządzeń systemu nawigacyjnego oraz meteorologicznego. Urządzenia będą 
instalowane na słupach o wysokości do kilkunastu metrów. W wariancie północnym znajdować 
się one będą pomiędzy zabudowaniami mieszkaniowymi, natomiast w wariancie centralnym 

przy pojedynczych zabudowaniach mieszkaniowych oraz na otwartym terenie pól 

uprawnych.  Należy się spodziewać, iż urządzenia nawigacyjne i meteorologiczne 

zlokalizowane pomiędzy zabudową mieszkaniową wpłyną na krajobraz również poprzez 

tworzenie ponad zabudową łuny świetlnej w porze nocy. 

8.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Wody opadowe i roztopowe z terenu lotniska będą w dalszym ciągu odprowadzane do Potoku 

Olszanickiego, który jest dopływem Rudawy i będą oczyszczone przez zrzutem do rzeki. W 

związku z tym nie przewiduje się pogorszenia jakości wód w Potoku Olszanickim i w Rudawie. 

System kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do oczyszczania wód opadowych będą 
miały również zastosowanie w zabezpieczeniu jakości wód podziemnych.  

Przykłady proponowanych rozwiązań i działań minimalizujących oddziaływanie na wody 

przedstawiono w rozdziale 11. 

8.5 Oddziaływanie na powietrze 

Wpływ na jakość powietrza podczas eksploatacji drogi startowej związany będzie ze startami i 

lądowaniami samolotów, z emisją ze źródeł naziemnych (pojazdy samochodowe) oraz z 

kotłowni i generatorów prądu. 

Wykonano obliczenia stężeń poszczególnych substancji w powietrzu dla terenu lotniska i jego 

otoczenia w modelu komputerowym. Przeprowadzone modelowanie rozprzestrzeniania się 
substancji zanieczyszczających wykazało, że w przypadku wariantu północnego ewentualne 

przekroczenia stężeń dopuszczalnych nie będą wykraczały poza granice lotniska. W przypadku 

wyboru wariantu centralnego przekroczenia stężeń tlenków azotu mogą pojawić się również 
poza granicami lotniska - w kierunku południowym. Potencjalne przekroczenie stężeń 
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 na dojeździe do portu lotniczego pozostaje 

niezależne od wariantu, w każdym z wariantów będą powstawały identyczne emisje związane 

z dowozem pasażerów. Po zrealizowaniu planowanej przebudowy węzła autostradowego oraz 

drogi wojewódzkiej nr 774, zapewniającej upłynnienie ruchu, przewiduje się, że nie powinno 

być przekroczeń stężenia pyłu PM10. 
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8.6 Oddziaływanie akustyczne 

Na etapie budowy emisje hałasu związane będą 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 należy zaliczyć 
przede wszystkim prace ziemne oraz te związane z układaniem kolejnych warstw nowych 

nawierzchni. Przewiduje się, iż hałas ograniczony będzie głównie do pory dnia (godz. 6-22), 

przy czym prace nocne będą wykonywane jedynie w przypadku sytuacji nadzwyczajnych. 

Podczas użytkowania lotniska, źródłami hałasu będzie: 

• hałas lotniczy – pochodzący od startów, lądowań i przelotów samolotów i helikopterów; 

• hałas naziemny – pochodzący od czynności związanych z obsługą lotniska, od ruchu 

pojazdów przed terminalem i na parkingach oraz od urządzeń obiektów lotniska 

związanych z wentylacją, ogrzewaniem i chłodzeniem. 

Przepisy prawa określają dopuszczalne poziomy hałasu4 w zależności od sposobu użytkowania 

terenu oraz od rodzaju źródła hałasu – inne normy obowiązują dla emisji hałasu lotniczego, 

inne dla pojazdów poruszających się po drogach, a jeszcze inne dla urządzeń, co więcej normy 

te są bardziej restrykcyjne dla pory nocy niż dla dnia. W szczególności ograniczenia dotyczące 

poziomów hałasu w środowisku obowiązują na terenach z zabudową mieszkaniową. 

W celu oceny skali oddziaływania hałasu na tereny mieszkaniowe i inne tereny, na których 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu wykonano obliczenia w modelu komputerowym. 

Wariant północny 

Modelowanie programem komputerowym INM wykazało, że użytkowanie lotniska spowoduje 

przekroczenia hałasu poza terenem lotniska. Obszar (z wyłączeniem terenu lotniska) objęty 

zasięgiem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wyniesie w porze nocy – 

ok. 30,5 km², a obszar przekroczeń dla zabudowy mieszkaniowej (dla poziomu dopuszczalnego 

50 dB) ok. 9,4 km². Tym samym zasięg ponadnormatywnego hałasu obejmie ok. 843 

budynków mieszkalnych. 

Ruch pojazdów po terenie lotniska w tym wariancie będzie powodował przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w porze nocnej przy zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej znajdującej się po stronie północno-zachodniej, zachodniej i południowo-

zachodniej od lotniska. Modelowanie w programie komputerowym (SoundPLAN) wykazało, 

iż niemożliwe jest skuteczne osłonięcie tych budynków od hałasu powodowanego przez 

naziemne źródła ekranami akustycznymi. Związane jest to z faktem, że ekrany są dużo bardziej 

skuteczne wówczas, gdy ustawi się je przy źródle. Względy bezpieczeństwa oraz prawne 

uniemożliwiają jednak ustawienie ekranów tuż przy drogach startowej i kołowania. Natomiast 

w przypadku ustawienia ekranu (wysokości 6 m) przy ogrodzeniu lotniska obliczenia wykazały, 

że ekran nie będzie skuteczny i jego lokalizacja w tym miejscu nie jest zasadna.  

  

                                                 
4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. 2014.112 z późn. zm.) 
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Wariant centralny 

Obszar (z wyłączeniem terenu lotniska) objęty zasięgiem przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów hałasu wyniesie w porze nocy – ok. 30,4 km², a obszar przekroczeń dla zabudowy 

mieszkaniowej (dla poziomu dopuszczalnego 50 dB) ok. 9,0 km². Tym samym zasięg 

ponadnormatywnego hałasu obejmie ok. 889 budynków mieszkalnych. 

Ruch pojazdów po terenie lotniska w tym wariancie nie będzie powodował przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w rejonie zabudowań mieszkalnych. 

Wobec faktu, iż niemożliwe jest ograniczenia oddziaływania hałasu poza lotniskiem, konieczne 

będzie ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. W obu wariantach przewiduje się, iż 
obszar ten będzie większy niż obecnie obowiązujący. W granicach obszaru będą obowiązywały 

normy budowlane, które określają jakie poziomy hałasu powinny zostać zachowane w 

budynkach oraz jakie parametry akustyczne powinny mieć ściany budynków. 

8.7 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Promieniowanie elektromagnetyczne na terenie lotniska będzie emitowane przez urządzenia 

systemu nawigacji. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że teren na którym znajdować się będą te 

urządzenia, jest terenem zamkniętym (ogrodzonym i niedostępnym dla ludności), można 

stwierdzić, iż nie wystąpi – niezależnie od wariantu inwestycji – narażenie na działania pola 

elektromagnetycznego wytwarzanego przez nadajniki. 

8.8 Oddziaływanie na dobra materialne 

Realizacja inwestycji w wariancie centralnym będzie wymagała wyburzenia 6 budynków 

mieszkalnych (znajdujących się po południowo-zachodniej stronie lotniska), zaś realizacja 

wariantu północnego nie wymaga likwidacji budynków mieszkalnych. 

Eksploatacja nowej drogi startowej będzie wymagała ustalenia nowego zasięgu obszaru 

ograniczonego użytkowania. Obszar o ponadnormatywnych dla zabudowy mieszkaniowej 

poziomach hałasu obejmie 843 budynki mieszkalne w wariancie północnym, a w wariancie 

centralnym 889 budynków. 

8.9 Oddziaływanie na klimat oraz łagodzenie i adaptacja do 

zmian klimatu 

Konieczność uwzględniania zmian klimatu i przystosowania przedsięwzięcia do jego zmian 

spowodowana jest obserwowanymi w ostatnich dziesięcioleciach skutkami zmian klimatu, 

polegającymi m. in. na wzroście temperatury oraz zwiększeniu częstotliwości i skali 

gwałtownych zjawisk pogodowych. Przewidywany długi okres eksploatacji lotniska (powyżej 

20 lat) sprawia, że może być ono wrażliwe na zmiany czynników klimatycznych. Dla 

eksploatacji lotniska, w tym statków powietrznych istotne są takie elementy jak śnieg, wiatr, 

mróz, mgła. Dlatego też w zakresie uwzględnienia zmian klimatu zostaną podjęte następujące 

działania: 

• do budowy inwestycji wykorzystane zostaną nowoczesne rozwiązania i materiały 

budowlane odporne na działanie typowych czynników atmosferycznych,  
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• odwodnienie drogi startowej uwzględni możliwość wystąpienia deszczu nawalnego, w celu 

sprawnego odprowadzania wód opadowych, 

• używanie wydajnego specjalistycznego sprzętu do usuwania oblodzenia oraz śniegu 

zarówno z powierzchni drogi startowej, jak również z powierzchni samolotów, 

• monitorowanie przejezdności oraz odpowiedniej szorstkości drogi startowej oraz 

odpowiednia ilość personelu w celu zapewnienia skuteczności usuwania skutków 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

• bieżące usuwanie nieregularnych spękań oraz jakichkolwiek deformacji nawierzchni drogi 

startowej. 

8.10 Oddziaływanie na przyrodę ożywioną 

Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze 

Żaden spośród zidentyfikowanych fragmentów cennych siedlisk przyrodniczych (lasów 

łęgowych i łąk świeżych) nie znajduje się w obrębie strefy, w której prowadzone będą prace 

budowlane. Dotyczy to obu wariantów.  

Oddziaływanie na rośliny naczyniowe, mszaki, grzyby i porosty 

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 trawiastych na 

obszarze przyszłego lotniska. 

Na inwentaryzowanym obszarze nie stwierdzono występowania chronionych ani zagrożonych 

gatunków mszaków, grzybów i porostów. 

Bezkręgowce 

Spośród 6 chronionych gatunków bezkręgowców tylko w przypadku ślimaka - poczwarówki 

zwężonej przewidywane jest zniszczenie siedlisk występowania. Dotyczy to tylko wariantu 

centralnego, w przypadku którego południowo-zachodni kraniec nowej drogi startowej będzie 

realizowany na obszarze występowania poczwarówki. Nie jest to jednak oddziaływanie 

znaczące dla populacji poczwarówki. 

Płazy i gady 

W przypadku realizacji wariantu centralnego południowo-zachodnia kraniec drogi startowej 

będzie realizowany na obszarze rozlewiska graniczącego z południową częścią terenu lotniska. 

Jest to miejsce rozrodu żaby trawnej, żab brunatnych i regularnego przebywania i rozrodu 

zaskrońca. W przypadku wariantu północnego koniec drogi startowej omija ten teren. Nie mniej 

jednak oddziaływanie na płazy i gady w obu wariantach można ocenić jako nieznaczące. 

Ptaki 

Realizacja wariantu północnego spowoduje utratę siedlisk lęgowych 32 par ptaków z 17 

cennych i chronionych gatunków. W wariancie centralnym rewiry lęgowe może utracić co 
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najmniej 70 par ptaków z 24 gatunków. Pod względem uwarunkowań siedliskowych dla 

ptaków wariantem korzystniejszym jest wariant północny, którego realizacja spowoduje 

mniejszą utratę miejsc lęgowych. 

Analiza rocznych obserwacji kierunków przelotów ptaków sporządzona metodą obserwacji z 

punktów, jak również za pomocą radaru w okresie migracji, nie wykazała jednak na 

przedmiotowym terenie dominujących kierunków przelotów ptaków. Zatem w obu wariantach 

lokalizacyjnych droga startowa stanowić będzie obiekt o podobnym oddziaływaniu na 

przelatujące ptaki, przy czym ocenia się, że oddziaływanie to nie będzie istotnie negatywne dla 

ptaków. 

Ssaki (bez nietoperzy) 

Nie przewiduje się znaczącej utraty miejsc występowania chronionych gatunków ssaków. 

Najbardziej dotkliwe skutki mogą dotyczyć przekształceń na podmokłym terenie położonym 

na południowy-zachód od obecnego terenu lotniska (rozlewiska rzeki Brzoskwinki) w 

przypadku realizacji wariantu centralnego, przede wszystkim na gatunki związane ze 

środowiskiem wodnym jak bóbr, wydra, karczownik ziemnowodny. 

Funkcjonujące lotnisko jest otoczone ogrodzeniem, które jest trudne do sforsowania przez 

większość gatunków, stąd stanowi wystarczające zabezpieczenie przed wkraczaniem zwierząt 
na jego teren. 

Nietoperze 

Wariant północny zlokalizowany będzie w obszarze bardzo mocno przekształconym przez 

człowieka. Jego realizacja nie będzie wymagała wycinki drzew, które mogłyby służyć 
nietoperzom jako miejsce żerowania.  

Lokalizację wariantu centralnego przewidziano na terenie najcenniejszych siedlisk nietoperzy 

zinwentaryzowanych na badanym obszarze - przede wszystkim zadrzewień znajdujących się 
na terenie jednostki wojskowej. Realizacja wariantu będzie wymagała wycinki drzew, przez co 

zostaną utracone siedliska nietoperzy wykorzystywane przede wszystkim jako żerowiska. 

Przekształcenia te mogą również wpłynąć negatywnie na przebieg migracji. Jednak znaczenie 

tego oddziaływania na populację nietoperzy należy ocenić jako lokalne. 

8.11 Oddziaływanie na formy ochrony przyrody 

Ojcowski Park Narodowy 

Odległość planowanej inwestycji od Ojcowskiego PN to ponad 9 km, a więc nie będą 
prowadzone żadne prace mogące powodować zniszczenie chronionych elementów.  

Podczas użytkowania nowej drogi startowej w wariancie północnym samoloty nie będą 
naruszały dozwolonych wysokości przelotów nad parkiem narodowym, natomiast w wariancie 

centralnym takie zagrożenie istnieje. 

Rezerwaty przyrody 

Trzy rezerwaty przyrody położone w otoczeniu lotniska, w odległości od 2 do 6,5 km znajdują 
się poza obszarem planowanych robót budowlanych, a zatem i poza zasięgiem oddziaływania 

inwestycji. Również w przypadku analizy spodziewanych wysokości samolotów 
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przelatujących nad dwoma z tych rezerwatów nie istnieje zagrożenie dla chronionych 

elementów przyrody. 

Parki krajobrazowe 

Lotnisko i obszar planowanej nowej drogi startowej znajduje się w otulinie Bielańsko-

Tynieckiego Parku Krajobrazowego, zaś planowane światła podejścia od strony wschodniego 

krańca nowej drogi startowej (w obu wariantach) będą zlokalizowane w granicach 

Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Budowa drogi startowej jest jednak inwestycją celu 

publicznego, której realizacja jest dozwolona w granicach parku krajobrazowego. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej 

Jest to obszar chroniony oddalony o 29 km na północny-wschód od lotniska, znajdujący się 
poza zasięgiem jego oddziaływania. 

Obszary Natura 2000 

Spośród pięciu obszarów Natura 2000 znajdujących się w otoczeniu lotniska tylko dwa obszary 

- Dolina Sanki i Rudno są położone w rejonie powierzchni podejścia samolotów od strony 

zachodniej portu lotniczego. Statki powietrzne przelatujące nad tym dwoma obszarami będą się 
znajdować na wysokości min. 250 m, a więc nie ma zagrożenia dla chronionych elementów 

przyrody. 

Pomniki przyrody i stanowiska dokumentacyjne 

Realizacja przedsięwzięcia nie zagraża żadnemu pomnikowi przyrody ani stanowisku 

dokumentacyjnemu znajdującemu się w otoczeniu lotniska. W szczególności na terenach poza 

obecnymi jego granicami, na których planowane są fragmenty drogi startowej i świateł 

podejścia nie występują pomniki przyrody lub stanowiska dokumentacyjne. 

Użytki ekologiczne 

Żaden z 7 znajdujących się w okolicy lotniska użytków ekologicznych nie koliduje z planowaną 
budową nowej drogi startowej., 4 z nich są położone w płaszczyznach podejścia planowanej 

drogi startowej (w obu wariantach), jednak wysokości statków powietrznych nad nimi będzie 

wynosić min. 200 m. 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

W promieniu około 10 km od planowanego przedsięwzięcia nie występują zespoły 

przyrodniczo – krajobrazowe. 

Korytarze ekologiczne 

Obszar lotniska i planowanej nowej drogi startowej (w obu wariantach) znajduje się poza siecią 
korytarzy ekologicznych. 

8.12 Oddziaływanie na zabytki i dobra kultury 

Żaden z tych obiektów zabytkowych wykazanych w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków nie koliduje z planowaną rozbudową lotniska. 

Analiza rozmieszczenia stanowisk archeologicznych wykazała: 
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• w gminie Zabierzów brak kolizji stanowisk z planowaną budową nowej drogi startowej; 

• w gminie Liszki kolizję z 4 stanowiskami w przypadku wariantu północnego i z 5 w 

przypadku wariantu centralnego. 

Prace prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych wymagały będą nadzoru 

archeologicznego. 

8.13 Oddziaływanie na zdrowie i warunki życia ludzi 

Na etapie realizacji oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi związane będzie przede wszystkim 

z hałasem i zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonych prac budowlanych. 

Uciążliwości te będą okresowe, a ich nasilenie będzie zmienne i wynikające z rodzaju prac 

koniecznych do wykonania, jak i ich zróżnicowanej odległości od terenów mieszkaniowych. 

Należy zakładać, że im bliżej tych terenów będą prowadzone prace, tym większe spowodują 
uciążliwości. Dotyczy to głównie prac związanych z drogą startową i drogą kołowania, jak 

również z montażem urządzeń nawigacyjnych i meteorologicznych, które będą ustawiane 

między budynkami.  

Wykonane analizy wykazały, iż podczas etapu budowy hałas może powodować uciążliwości, 

jednakże przy zastosowaniu odpowiednich środków minimalizujących (wymienionych w 

rozdziale 11), nie spowodują one negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi. 

Na etapie eksploatacji wpływ inwestycji rozpatrywanej całościowo jako lotnisko będzie 

związany z hałasem, zanieczyszczeniem powietrza oraz promieniowaniem 

elektromagnetycznym. W przypadku hałasu będzie on związany z wykonywaniem operacji 

lotniczych tj. startami i lądowaniami samolotów oraz z funkcjonowaniem infrastruktury 

lotniska w tym z ruchem pojazdów.  

Funkcjonowanie lotniska spowoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, wobec 

czego konieczne będzie utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Wewnątrz takiego 

obszaru nie określa się dopuszczalnych poziomów hałasu, a w związku z tym zastosowanie 

będą miały przepisy prawa budowlanego – norm budowlanych, 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 lepiej izolujące od hałasu).  

Oddziaływanie hałasu można również rozpatrywać analizując skutki zdrowotne, jakie to 

oddziaływanie może powodować. Rozpatrzenie tego zagadnienia jest o tyle trudne 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 indywidualną. Analiza publikacji 

związanych z tym zagadnieniem wskazuje jednak, iż hałas lotniczy może wywoływać efekty 

zdrowotne u ludzi. Spośród stwierdzonych przypadków takich oddziaływań najczęściej miały 

miejsce zaburzenia snu oraz odczucie rozdrażnienia. 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.  
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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 lokalizacja zabudowy mieszkaniowej względem ścieżek startów i lądowań, 
zróżnicowany stan techniczny budynków i w konsekwencji różna izolacyjność akustyczna 

przegród, jak również zmienny stopień podatności na oddziaływanie akustyczne, indywidualny 

dla każdej osoby. Poziom hałasu od operacji lotniczych wzrastać będzie wraz ze zmniejszaniem 

odległości budynków od lotniska i osi ścieżek startów i lądowań. Tak samo jednak wzrastać 
będzie i izolacyjność akustyczna tych budynków, co wynika z wymagań prawnych, jak i 

polityki ograniczania oddziaływania akustycznego przyjętej przez MPL Kraków-Balice. 

W przypadku emisji zanieczyszczeń powietrza poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu 

określone są w rozporządzeniu. 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 przypadku 

wariantu centralnego wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń 
powietrza poza terenem lotniska, jednakże nie będzie to na obszarach zamieszkałych przez 

ludzi i tym samym nie wpłynie na ich zdrowie. 

Także w kwestii emisji pól elektromagnetycznych standardy środowiskowe określane są przez 

Ministra Środowiska wraz Ministrem Zdrowia. 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. 

Etap likwidacji 

Oddziaływania na etapie likwidacji będą podobne do tych określonych dla etapu realizacji. 

8.14 Oddziaływania w przypadku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej 

Poważna awaria w myśl obowiązujących przepisów oznacza przedostanie się do środowiska 

szkodliwych substancji, pożar lub eksplozję, które mają miejsce w czasie procesu 

produkcyjnego, magazynowania lub transportu niebezpiecznych substancji i które natychmiast 

lub z opóźnieniem zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub środowiska. Odpowiednie przepisy 

wskazują podstawy wyznaczania zakładów, które  stwarzają ryzyko wystąpienia poważnej 

awarii. 

Sama droga startowa nie jest zakładem o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, jednakże droga ta jest elementem lotniska, które może zostać 
zaliczone do tego typu zakładów. 

W przypadku drogi startowej istnieje natomiast ryzyko wystąpienia poważnej awarii lotniczej 

związanej z transportem tj. wypadku lotniczego. Należy zwrócić uwagę, iż wypadki lotnicze 

nie są zaliczane do poważnych awarii przemysłowych, natomiast mogą stanowić poważne 

zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia i życia ludzi. 

Zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, poza obszarem drogi startowej, wystąpić 
mogą w wyniku awarii lub wypadku pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, w tym 
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paliwo lotnicze lub na skutek innych wydarzeń, podczas których substancje niebezpieczne 

zostają uwolnione do środowiska. 

W przypadku wystąpienia awarii należy podjąć właściwe działania mające na celu 

zminimalizowanie skutków awarii, zgodnie z procedurami określonymi w przepisach i 

wewnętrznych procedurach zakładu (Port Lotniczy Kraków-Balice posiada takie procedury).  

W przypadku analizowanego obszaru, ze względu na korzystne warunki geologiczne, 

zagrożenie zanieczyszczenia wód gruntowych jest określane jako niskie do średniego. 

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 substancji niebezpiecznych, zatem 

ryzyko wycieku substancji niebezpiecznych na skalę zagrażającą środowisku dla projektowanej 

inwestycji ocenia się jako niskie. 

8.15 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest położony w odległości około 55 km od 

południowej granicy państwa. Z uwagi na tak dużą odległość nie przewiduje się, by 

oddziaływanie wychodziło na teren innych państw.  

9 Uzasadnienie proponowanego przez Wnioskodawcę 
wariantu wraz ze wskazaniem jego oddziaływania 

na środowisko 

Wzajemne oddziaływania pomiędzy niektórymi elementami środowiska wystąpić mogą na 

etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. 

Przyczyną wszelkich oddziaływań jest budowa drogi startowej. Poprzez różne elementy 

środowiska oddziaływania bezpośrednie przenoszone są pośrednio na kolejne elementy. 

Odbiorcami oddziaływań pośrednich są zasadniczo: ludzie oraz przyroda ożywiona.  

Wybór wariantu proponowanego go realizacji poprzedziła wnikliwa analiza oddziaływań. 

Wybór wariantu proponowanego do realizacji został dokonany na podstawie analizy 

wielokryterialnej w której uwzględniono następujące zagadnienia: 

• infrastrukturalne – związane z optymalnym zaplanowaniem i zapewnieniem 
funkcjonalności nowych elementów lotniska, 

• operacyjne – związane z zapewnieniem wydajnego i bezpiecznego funkcjonowania lotniska, 

• finansowe, 

• wdrożeniowe – związane z jak najefektywniejszym rozplanowaniem robót, 

• środowiskowe. 

Analiza oddziaływań środowiskowych wykazała, że oddziaływanie obu wariantów nie będzie 

się znacząco różnić, natomiast należy stwierdzić, iż wariant północny jest wariantem 

racjonalnym najkorzystniejszym środowiskowo. 
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Wariant północny jest korzystniejszy zarówno ze względu na oddziaływanie na środowisko, 

jak również w uwagi mniejsze oddziaływanie na ludzi, zarówno związane z nadmiernym 

hałasem, jak i koniecznością likwidacji gospodarstw mieszkalnych. Wariant ten jest również 
najkorzystniejszy ze względu na zakres prac podczas realizacji inwestycji i mniejsze zajęcie 

nowego terenu poza obecnymi granicami lotniska. 

10 Opis metod prognozowania zastosowanych przez 
Wnioskodawcę 

Metodyka określenia ilości wód opadowych i roztopowych 

Ilość wód opadowych oszacowano na podstawie wzorów hydrologicznych biorących pod 

uwagę natężenie deszczu nawalnego o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 5 lat 

w zestawieniu z różnymi rodzajami powierzchni – w tym wypadku tereny porośnięte trawą oraz 

powierzchnie szczelne – betonowe.  

Metodyka prognozowania zapotrzebowania na wodę  

Do prognozowania przyjęto uproszczoną metodę szacowania zapotrzebowania na wodę, opartą 
o ilość wody przypadającą na 1 pasażera obliczoną na podstawie rzeczywistego zużycia wody 

i ilości pasażerów. 

Metodyka prognozowania ilości powstających ścieków bytowo-gospodarczych  

Do obliczeń przyjęto założenie, że ilość ścieków wyniesie 95% wielkości zapotrzebowania na 

wodę. 

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.  

Metodyka prognozowania emisji hałasu 

Model rozprzestrzeniania się hałasu oraz oszacowanie oddziaływania w zakresie hałasu 

powodowanego przez samoloty wykonano za pomocą modelu obliczeniowego INM 7.0d, 

natomiast model rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego przez pojazdy i urządzenia 

naziemne oraz oszacowanie oddziaływania wykonano przy użyciu programu komputerowego 

SoundPLAN 6.5 zgodnie z metodą ISO 9613-2:1996. Obie metody rekomendowane są  

Metodyka prognozowania promieniowania elektromagnetycznego 

Prognozowanie oddziaływania inwestycji w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy. Dane niezbędne do ustalenia wielkości 

emisji przyjęto zgodnie z kartami katalogowymi urządzeń emitujących promieniowanie 

elektromagnetyczne. 

Metodyka prognozowania ilości wytworzonych odpadów 

Analizę rodzaju powstających odpadów na etapie realizacji inwestycji oraz późniejszej 

eksploatacji oparto o obowiązujące przepisy. 
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Ilości odpadów powstałych podczas etapu realizacji zamierzenia prognozowano w oparciu o 

szacunkowe wyliczenia, biorąc pod uwagę skalę i zakres prowadzonych planowanych do 

realizacji prac budowlanych. 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 bazowano na 

faktycznym zużyciu energii elektrycznej w MPL Kraków-Balice w latach 2012 – 2015 oraz 

danych dotyczących ilości pasażerów i możliwości zastosowania energooszczędnych 

technologii. 

Metodyki badań przyrodniczych 

Prace terenowe związane z inwentaryzacją przyrodniczą były prowadzone przez 13 miesięcy 

z zachowaniem terminów zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami i wytycznymi. 

Inwentaryzacją objęty został teren, którego granicę stanowiła strefa w promieniu od 500 m do 

kilkunastu kilometrów od granic projektowanego przedsięwzięcia. 

Szczególnie istotna była inwentaryzacja ptaków którą prowadzono przez cały rok tj. sezon 

lęgowy, okres migracji wiosennej i jesiennej oraz okres zimowania. 

Badania terenowe prowadzono: 

• metodami klasycznymi, 

• z wykorzystaniem systemu radarowego 3BRS (3Bird Radar System). 

Inwentaryzację ptaków prowadzono również pod kątem badania kierunków i wysokości 

przelotu ptaków wraz z analizą ryzyka kolizji z samolotami. 

11 Opis przewidywanych działań mających na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje 
przyrodnicza negatywnych oddziaływań na 

środowisko 

W ramach niniejszego rozdziału opisano działania mające na celu unikanie, zapobieganie, 

ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko.  

Środowisko wodno-gruntowe 

Na etapie realizacji i likwidacji należy tak zorganizować zaplecze budowy, żeby 

zminimalizować ryzyko przedostania się substancji takich jak paliwa, oleje, smary i inne 

chemikalia do gleby i wody. Prace należy realizować w oparciu o przygotowany i zatwierdzony 

Plan Ochrony Środowiska. Należy również zapewnić taki sposób prowadzenia prac, by 

zachować ciągłość przepływu wody w potoku Aleksandrówka, jak również umocnić wlot 

i wylot skanalizowanego fragmentu potoku w celu ograniczenia erozji. 

Na etapie eksploatacji istotne jest właściwe magazynowanie substancji mogących spowodować 
skażenie oraz zapewnić ujęcie wód opadowych w szczelne systemy kanalizacji połączone z 
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urządzeniami oczyszczającymi wodę. Istotne jest również regularne kontrolowanie stanu 

technicznego urządzeń. 

Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami powstającymi podczas działań związanych z budową, eksploatacją 
i ewentualną likwidacją przedsięwzięcia lub jego części będzie prowadzona w sposób zgodny 

z aktualnie obowiązującymi przepisami 

Hałas 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych powinny zostać spełnione następujące wymagania i 

zalecenia: 

• prace budowlane w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych 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, 

• bazę sprzętu i zaplecze budowy należy zlokalizować możliwie blisko placu budowy a 

jednocześnie jak najdalej od terenów mieszkaniowych, 

• maszyny i urządzenia powinny spełniać wymagania określone przepisami, 

• w miarę możliwości należy stosować najmniej uciążliwe technologie, 

Na etapie eksploatacji głównym działaniem minimalizującym będzie kontynuacja prowadzenia 

monitoringu hałasu powodowanego przez funkcjonowanie lotniska, dzięki czemu możliwa 

będzie modyfikacja w rozkładzie lotów w celu polepszenia klimatu akustycznego wokół 

lotniska. Innymi działaniami będzie kontrola, czy starty i lądowania wykonywane są zgodnie z 

przepisami, ograniczenie w miarę możliwości startów i lądowań w porze nocnej oraz 

realizowanie Programu na rzecz poprawy klimatu akustycznego, skierowanego do 

poszczególnych mieszkańców w otoczeniu lotniska, którego celem jest wspieranie finansowe 

prac związanych z zastosowaniem materiałów o podwyższonej izolacyjności akustycznej w 

domach i mieszkaniach, w których nie są dotrzymane standardy akustyczne. 

Rośliny i zwierzęta 

Podstawowe działania minimalizujące oddziaływania na rośliny są takie same jak opisane 

powyżej w związku z ochroną gleby i wody oraz: 

• zabezpieczanie drzew w sąsiedztwie prowadzonych prac, 

• nie lokalizowanie zaplecza budowy i dróg dojazdowych w obrębie cennych, chronionych 

siedlisk, 

• właściwe składowanie wierzchniej, próchniczej warstwy gleby. 

Podstawowe działania minimalizujące oddziaływania na zwierzęta to: 

Płazy i gady 

Proponuje się następujące działania zmniejszające negatywny wpływ na płazy i gady: 
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• wykonanie odpowiednich dla poszczególnych grup zwierząt zabezpieczeń (ogrodzeń 

tymczasowych) uniemożliwiających przedostawanie się zwierząt na plac budowy i zaplecze 

oraz drogi dojazdowe, 

• lokalizowanie zaplecza budowy i dróg dojazdowych w odpowiedniej odległości od 

wskazanych cennych miejsc bytowania a szczególnie rozrodu zwierząt, 

• prowadzenie we właściwym terminie i pod nadzorem specjalisty likwidacji rozlewiska 

stanowiącego miejsce rozrodu płazów przed rozpoczęciem prac (dotyczy to wariantu 

centralnego), 

• przenoszenie zwierząt z terenu budowy w bezpieczne miejsce pod nadzorem specjalisty,   

• prowadzenie nadzory przyrodniczego.  

Ptaki 

Proponuje się następujące działania zmniejszające negatywny wpływ na ptaki. 

Etap realizacji: 

• wyznaczenie lokalizacji zapleczy budowy, placów postojowych, baz materiałów, składów 

paliw itp. poza miejscami lęgu najcenniejszych gatunków ptaków,  

• ewentualna wycinka drzew prowadzona poza okresem lęgowym pod nadzorem 

specjalistów, 

• 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, 

• 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, 

• terminowa konserwacja maszyn. 

Etap 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 wybudowaniu nowej drogi startowej. 

Ssaki (poza nietoperzami) 

Etap realizacji: 

• w przypadku realizacji wariantu centralnego przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 

inwestycyjnych związanych z przygotowaniem obszaru do budowy, należy przeprowadzić 
rozpoznanie obecności bobra europejskiego, a w przypadku stwierdzenia jego obecności 

należy rozpocząć prace od około połowy sierpnia, 
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• przed rozpoczęciem prac teren inwestycji powinien być spenetrowany przez ekspertów – 

przyrodników,  

• ogrodzenia tymczasowe proponowane dla płazów i gadów będą również przeciwdziałać 
przechodzeniu małych ssaków na teren objęty pracami. 

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 osiadłych, jak i wędrujących osobników. Dla wariantu tego jako 

kompensację przyrodniczą utraty dziennych kryjówek nietoperzy zaleca się wywieszenie 30 

skrzynek dla nietoperzy. Kompensację należy wykonać najpóźniej do kwietnia roku, w którym 

zostanie przeprowadzona wycinka drzew. Dla wariantu północnego nie przewiduje się 
konieczności działań minimalizujących ani kompensujących. 

12 Obszar ograniczonego użytkowania 

Powodem, dla którego wyznacza się obszar ograniczonego użytkowania, jest brak możliwości 

dotrzymania standardów środowiskowych zawartych w przepisach prawa. W przypadku 

lotniska wyznaczenie takiego obszaru jest związane w nadmiernym hałasem powodowanym 

przez samoloty. Przewiduje się, iż po wybudowaniu nowej drogi startowej zmieni się wielkość 
terenu, na który będzie oddziaływać lotnisko.  

Wewnątrz obszaru proponuje się wprowadzenie dwóch stref (wewnętrznej i zewnętrznej), 

w których wprowadzone zostaną ograniczenie w zakresie przeznaczenia terenu i sposobu 

korzystania z terenów. W żadnej ze stref nie przewiduje się zakazu budowy, przebudowy lub 

rozbudowy obiektów mieszkalnych. Zasięg poszczególnych stref został przedstawiony na 

rysunku załączonym do opracowania.  

Dokładny zakres obszaru zostanie określony po wybudowaniu nowej drogi startowej 

i określony na podstawie analizy porealizacyjnej. 

13 Analiza możliwych konfliktów społecznych 
związanych z planowanym przedsięwzięciem 

Budowa nowej drogi startowej 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, 
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• brakiem kontynuowania polityki informowania mieszkańców o planowanym 

przedsięwzięciu. 

Należy się spodziewać, iż głównym źródłem konfliktów społecznych będzie emisja hałasu z 

wykonywanych operacji lotniczych. W celu ograniczenia oddziaływania akustycznego na ludzi 

przewiduje się przede wszystkim działania związane z poprawą izolacyjności akustycznej 

budynków, co wynika zarówno z prowadzonej już obecnie polityki skierowanej do 

mieszkańców obszaru ograniczonego użytkowania („Polityka ograniczania oddziaływania 

akustycznego Lotniska Kraków-Balice (EPKK) na środowisko”) oraz realizowanego w jej 

ramach „Programu na rzecz poprawy klimatu akustycznego”, jak również z wymogów 

prawnych. 

Realizacja przedsięwzięcia może wiązać się z ewentualną koniecznością wywłaszczenia 

(pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego) nieruchomości, przy czym należy jednak 

zaznaczyć, iż do wywłaszczenia dochodzi dopiero w momencie braku rozstrzygnięć na drodze 

cywilnej. Biorąc to pod uwagę proponowany do realizacji wariant północny charakteryzuje się 
minimalnym zakresem koniecznych do pozyskania gruntów poza istniejącymi granicami 

lotniska. 

Realizacja inwestycji będzie wiązała się ze zmianą krajobrazu terenów sąsiadujących 

z lotniskiem, przede wszystkim poprzez lokalizację świateł nawigacyjnych oraz urządzeń 
meteorologicznych. Ich lokowanie w pobliżu budynków mieszkalnych może być źródłem 

konfliktu z mieszkańcami, szczególnie z właścicielami tych nieruchomości, na których będą 
posadowione słupy oświetleniowe i meteorologiczne.. 

Źródłem konfliktu może być również fakt, iż 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 nieprawdziwych / 

zniekształconych informacji, a tym samym powodować lęk, obawy, które wpłyną na negatywne 

stanowisko wobec inwestycji.  

We wszystkich wymienionych kwestiach istotne będzie kontynuowanie 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 

Przewiduje się konieczność prowadzenia monitoringu w zakresie: 

• kontroli jakości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do cieków; 

• ewidencjonowania wytwarzanych odpadów; 

• pomiarów poziomu hałasu w środowisku; 

• kontroli występowania poczwarówki zwężonej w rejonie miejsc występowania tego 

gatunku. 

Żaden z obszarów Natura 2000 nie występuje w zasięgu oddziaływań związanych z realizacją 
przedsięwzięcia, a więc nie ma potrzeby prowadzenia tam monitoringu. 

15 Trudności wynikające z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy 

Niniejszy Raport stanowi podstawę do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla planowanego przedsięwzięcia. W Raporcie przedstawiono poszczególne zagadnienia w 

postaci opisów, rysunków i map w taki sposób, by jasno i czytelnie omówić wszystkie 

zagadnienia wymagane przepisami prawa. 

Do analiz wykorzystano dane pochodzące od Inwestora, w tym dane historyczne, a także 

wykorzystano wiele innych opracowań i informacji związanych z problematyką oddziaływania 

na środowisko lotnisk i związanych z nimi obiektów. 

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 ekspercką, 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 

istotnych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk w wiedzy, które mogłyby 

stwarzać zagrożenie dla środowiska.  

Wszystkie planowane do zastosowania rozwiązania techniczne odpowiadać będą standardom 

stosowanym w kraju oraz na świecie. 

 

 


