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Kraków, dnia 15 grudnia 2017 r.

Stowarzyszenie Inicjatyw Spolecznych
Woli Filipowskiej

Odpowiadając na petycję Mieszkańców Wsi Wola Filipowska oraz przysiółków Borek,
Stara Wola i Białka z dnia 23 października 2017 r., protestujących przeciwko p1anoyanej
budowie połączenia drogowego pomiędzy węzłem autostrady A4 Rudno a drogą krajową
nr 79, informuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa połączenia drogowego pomiędzy węzłem autostrady A4
Rudno i drogą krajową nr 79” nie została jeszcze wydana.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziałe społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), regionalny dyrektor
ochrony środowiska jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla dróg zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko (tzw. I grupy przedsięwzięć) oraz dla dróg zaliczanych
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupy
przedsięwzięć), które przebiegają w części przez tereny zamknięte. Połączenie drogowe
pomiędzy autostradą A4 a drogą krajową nr 79 zalicza się do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a ze względu na planowany przebieg
inwestycji przez teren zarnlmięty PKP decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej
inwestycji będzie wydawał Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie (dalej
„Regionalny Dyrektor”)..
Wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie o wydanie decyzji ustalającej

warunki realizacji tego przedsięwzięcia wpłynął do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Krakowie w 2016 roku. Regionalny Dyrektor przeprowadził screening, czyli
wstępną ocenę przedsięwzięcia pod kątem możliwości jego oddziaływania na środowisko,
w oparciu o kryteria dotyczące w szczególności rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia,
jego usytuowania oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania, po czym wydal 29 grudnia
2016 r. postanowienie znak: OO.4210.22.2016.ASł o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym określił zakres raportu
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Raport nie został do dzisiaj przedłożony
przez inwestora i postępowanie się nie toczy. Inwestycja zlokalizowana jest w terenie cetmym
przyrodniczo, stąd inwestor przed złożeniem raportu musi przeprowadzić inwentaryzację
przyrodniczą i na jej podstawie zaproponować rozwiązania ograniczające wpływ
na środowisko.
Po otrzymaniu raportu Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie
podejmie postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, które będzie się toczyło z udziałem społeczeństwa.
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Oznacza to, że każdy, w tym Państwo, będzie mógł zapoznać się z dokumentacją sprawy
i wnieść uwagi i wnioski do raportu i innych dowodów zebranych w postępowaniu.
Zawiadomienie o udziale społecznym pojawi się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy w Krzeszowicach. W toku postępowania zwerykowany zostanie raport
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, a Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Krakowie oceni wpływ przedsięwzięcia na środowisko i wyda stosowną decyzję. Niemniej
jednak to inwestor określa zakres samego przedsięwzięcia, w tym wskazuje tzw. wariant
inwestorski.
Proszę zatem na bieżąco śledzić stronę internetową Regonalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Krakowie httnifbifikrakow.rdos.20y.p1/obwieszczenia-i-zawiadornicniu,
na której zamieszczane są obwieszczenia i zawiadomienia o kolejnych etapach postępowań
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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