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Mieszkańcy Bulle, Rzęski i Szczyglic

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w dniu 14 września
2017 r., wpłynęła petycja Mieszkańców Balic, Rząsid, Szczyglic i innych miejscowości
sąsiadujących z Portem Lomiczym Kraków-Balice, protestujących przeciwko planom
budowy nowej drogi startowej Lotniska w kierunku północnym. Sprzeciw Mieszkańców
wzbudza wybór przez inwestora niekorzystnego dla środowiska i uciążliwego dla zdrowia
ludzi wariantu rozbudowy lotniska oraz brak rozważenia innego rozwiązania, które mogłoby
mniej negatywnie oddziaływać na ludzi oraz na środowisko.
Odpowiadając na niepokoje Mieszkańców miejscowości sąsiadujących z lotniskiem,
informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pod nazwą „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków Balice” nie została jeszcze
wydana. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki realizacji tego przedsięwzięcia
wpłynął do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie 6 września 2016 r.
Wraz z wnioskiem Inwestor Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawia H Kraków
Balice sp, z o.o.
przedłożył wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu
przedmiotowej inweśtycji na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, w postanowieniu z dnia
24 listopada 2016 r., znak: 00.4230.1.201 6.JS, ustalił zakres raportu o oddziaływaniu
planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia tego dokumentu
do analizy. Taki tryb postępowania zastal określony w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku (jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405, z późn. zm.).
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obszernym dokumentem
zawierającym wszystkie ważne informacje dotyczące przedsięwzięcia, w tym ni.
opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystykę całego
przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fńe budowy i eksploatacji
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lub użytkowania,
)

przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fhnkęjanowania
planowanego przedsięwzięcia,
informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych,
w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
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opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięyie ma być zlokalizowane,
opis wariantów przedsięwzięcia uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia
lub jego oddziaływania, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę
oraz racjonalnego wariantu akernatywnego, a także racjonalnego wariantu
najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko,
porównanie oddziaływań analizowanych wariantów m. in. na ludzi, rośliny, zwierzęta,
grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi i krajobraz,
formy ochrony przyrody.

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pa. „Budowa nowej drogi
startowej na lotnisku Kraków Balice” dotychczas nie został Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Krakowie przedłożony, zatem postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być kontynuowane. Postępowanie
zostanie podjęte po otrzymaniu raportu i wówczas, po dokładnym przeanalizowaniu
dokumentu, będzie można ocenić, który z wariantów opisanych w raporcie jest
najkorzystniejszy dla środowiska. Postępowanie będzie się toczyło z udziałem społeczeństwa,
co oyrncza, że każdy będzie mógł zapoznać się z dokumentacją sprawy i wnieść uwagi
i wnioski do raportu i innych dowodów zebranych w postępowaniu. Regionalny Dyrektor
ochrony Srodowiska w Krakowie rozpatrzy uwagi i wnioski każdego podmiotu
zainteresowanego inwestycją i na końcu wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
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wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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