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Szanowny Panie Dyrektorze,

14 października w Wieliczce odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. przebiegu drogi S7

w Małopolsce. W pełni podzielamy opinię odnośnie kluczowości wpółpracy, transparentności i

dobrej komunikacji da procesu przygotowania przedmiotowej inwestycji. Odpowiadając na

zadeklarowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad gotowość do dalszej

współpracy ze stroną społeczną oraz zespołem parlamentarnym przesyłamy podsumowanie

zaprezentowanych stanowisk oraz na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu

mandatu posła i senatora prosimy o ustosunkowanie się do nich.

Przedstawiciele Gminy Dobczyce zwracają uwagę na konieczność przeprowadzenia

przesiedleń części mieszkańców w przypadku poprowadzenia drogi S7 przez jej obszar oraz na wzrost

uciążliwości dla pozostałych osób zamieszkujących w sąsiedztwie trasy. Wskazano także na

pogorszenie środowiskowych poprzez zmniejszenie powierzchni zielonych, zalesionych, wzrost hałasu

oraz zanieczyszczeń powietrza. Nie sposób pominąć potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem

Jeziora Dobczyckiego, które zaopatruje w wodę pitną znaczną część mieszkańców Krakowa, poprzez

transport przewożących materiały niebezpiecznej po nowo powstałej drodze. Przedstawiony

proponowany korytarz 6 i tzw. “wariant wschodni”, zaprezentowany przez Zespół ds. S7 przy

Prezydencie Miasta Krakowa, przechodzi w bezpośrednim otoczeniu jeziora oraz przez strefę
ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego. Należy wskazać na brak

możliwości niezawodnego zabezpieczenia zbiornika przed zanieczyszczeniami substancjami

ropopochodnymi. Warianty te wiążę się także z negatywnym wpływem a siedliska lęgowe ptaków w

rejonie Zatoki Wolnicy. Finalnym argumentem włodarzy Gminy jest zmniejszenie jej możliwości

rozwojowych poprzez spadek atrakcyjności terenów turystyczno-rekreacyjnych oraz terenów pod

budownictwo jednorodzinne. W pracach nad społecznym wariantem przebiegu drogi S7 wszystkie

zaangażowane strony podkreślają, jak ważne jest wypracowanie go w duchu kompromisu oraz

poszanowania wszystkich argumentów, dlatego zrozumiałe obawy przedstawicieli Gminy Dobczyce

budzi niezapraszanie ich do udziału w pracach Zespołu ds. S7 przy Prezydencie Miasta Krakowa w

czasie których omawiane są warianty przebiegające przez obszar Gminy Dobczyce bez włączenia w

proces planowania trasy Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce oraz Radnych Rady Miejskiej w

Dobczycach.



Włodarze i mieszkańcy Wieliczki zwracają przede wszystkim uwagę na zagrożenie, jakie

przeprowadzenie inwestycji korytarzem 6 lub tzw. “wariantem wschodnim” niesie dla Kopalni Soli w

Wieliczce. Istotnie warianty te omijają strefę buforową UNESCO, lecz przechodzą nad wyrobiskiem

Kopalni, co nie pozwala wyłączyć w pełni zagrożenia dla Kopalni. W związku z tym, chcemy zapytać,

czy GDDKiA ostatecznie rezygnuje z trasowania wariantów poprzez strefę buforowę Kopalni Soli w

Wieliczce oraz w jej sąsiedztwie?

Swoje argumenty zaprezentowali także przedstawiciele Stowarzyszenia „RatujMY Dolinę
Wilgi” wskazując na kolizje korytarzy 1-6 z osuwiskami i terenami zagrożonymi ruchami masowymi.

Podniesiono brak analiz jakości osuwisk i ewentualnych problemów z tym związanych oraz

przesunięcie tego zagadnienia na etap STEŚ. W terenie na południe od Krakowa jest to jednak na tyle

istotny problem, iż może on dyskwalifikować przebieg korytarza, lub uniemożliwić budowę
planowanych tuneli. Wskazano także na kolizję korytarzy 2-5 z kopalnią Barycz będącej największym

obszarem osuwiskowym w obszarze Krakowa. W ciągu ponad 75 lat eksploatacji kopalni Barycz w

obszarze złoża powstały odosobnione komory poeksploatacyjne, jak i całe ich zespoły połączone ze

sobą hydraulicznie. Ich wynikiem są deformacje powierzchni w rejonach zapadlisk i osiadań. W

okresie eksploatacji zanotowano 41 zapadlisk dochodzących do 19 m głębokości. W 1974 r. w

obrębie pola wydobywczego Pagory, na skutek niekontrolowanego wyeksploatowania kilkudziesięciu

otworów, doszło do gwałtownego powstania zapadliska o średnicy ok. 150 m i głębokości ok. 8 m.

Była to prawdziwa katastrofa ekologiczna: wraz z powstaniem zapadliska zostało wyrzucone ok. 35

000 m³ solanki oraz ok. 10 000 m³ skał nadkładowych. Katastrofa ta doprowadziła do uaktywnienia

osuwiska znajdującego się w tym rejonie. Osuwisko to jest wciąż aktywne - w 2018 r. stwierdzono

nowe szczeliny i przemieszczenia. Stowarzyszenie zwróciło uwagę na brak możliwości przesunięcia

planowanych korytarzy 2-5 w stronę wschodnią ze względu na dużą powierzchnię działającego

wysypiska odpadów. Jedyną możliwość można by upatrywać w przesunięciu korytarzy na zachód, co

tworzy kolizję z zabytkowym zespołem dworskim z XIX w. i oznacza konieczność wyburzenia tego

obiektu.

Kolejnym argumentem przeciwko wariantom 2-5 jest ich kolizja z użytkiem ekologicznym

Dolina Rzeki Wilgi. To niezwykle bogaty przyrodniczo obszar o powierzchni ok. 60 ha zlokalizowany w

środkowozachodniej części gminy Wieliczka. Jest to jedna z najlepiej zachowanych pod względem

geomorfologicznym dolin małych rzek podgórskich. Na odcinku tym rzeka Wilga płynie w głębokiej

dolinie o stromych zboczach i płaskim dnie, tworzącym terasę zalewową, po której meandruje. Trasy

projektowanych korytarzy 2-5 poważnie zagrażają istnieniu i integralności obszaru Doliny Wilgi. Co

więcej,i zaplanowano węzły drogowe w ciągu korytarzy 2, 3, 4, 5, co doprowadzi do powstania

kolejnych dróg biegnących wzdłuż rzeki.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „RatujMY Dolinę Wilgi” słusznie wskazują, że przedmiotowa

inwestycja w wariantach 2-5 doprowadzi do zniszczenia cennego ekosystemu i walorów

krajobrazowych całej doliny, jak również terenów mieszkaniowych i rolniczych przy niej położonych.

W związku z przytoczonymi argumentami i perspektywami, jak powyżej wnosimy o

ustosunkowanie się przez GDDKiA do przedstawionych racji oraz o udzielenie odpowiedzi n poniższe

pytania:



1. Kiedy GDDKiA planuje zlecić rozpoczęcie prac projektowych i zarekomendowanie jednego z

wariantów trasy do dalszych prac?

2. Czy GDDKiA podjęła działania związane z pozyskaniem finansowania na dalsze prace

przygotowawcze?

Jeżeli tak, to jak przebiegają działania oraz o jakie kwoty stara się GDDKiA?

3. Jak przebiegają prowadzone równolegle do prac Parlamentarnego Zespołu ds. przebiegu

drogi S7 w Małopolsce oraz Zespół ds. S7 przy Prezydencie Miasta Krakowa działania podjęte

przez GDDKiA, takie jak wybór biura projektowego?

4. Na kiedy GDDKiA zakłada podpisanie umowy z biurem projektowym?
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