Decyzja środowiskowa w sprawie podlaskiego lotniska
2014-03-05

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białystoku na wniosek Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim
zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo w rejonie wsi Topolany, Potoka i Tylwica.
Planowana inwestycja obejmuje budowę lotniska regionalnego dla obsługi ruchu mieszkańców północnowschodniej Polski, zlokalizowaną w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie
Michałowo, w rejonie wsi Topolany - Potoka, (w odległości ok. 8 km od Michałowa, ok. 28 km od centrum
Białegostoku i w odległości ok. 30 km od granicy państwa). Powierzchnia terenu przeznaczonego pod
inwestycję wynosi ok. 314 ha. Przedsięwzięcie obejmuje m.in.:

drogę i pas drogi startowej o długości 2450 m,
płytę do zawracania samolotów o powierzchni ok 6,5 tys. m2,
płytę postojową samolotów o powierzchni ok. 15,0 tys. m2,
lotnicze systemy nawigacji (lotnicze oświetlenie naziemne, system ILS i światła podejścia, DVOR, radar pierwotny, radar „ptasi"),
terminal pasażerski o powierzchni ok. 2900 m2,
wieżę kontroli lotów o powierzchni ok. 700 m2,
budynek administracyjny o powierzchni ok. 1260 m2 wraz z parkingami o powierzchni ok. 5720 m2.

Lokalizacja planowanego lotniska przewidziana jest w miejscu gdzie przebiega dział wodny oddzielający zlewnię rzeki Supraśl od zlewni rzeki Małynka i Ruda oraz
oddalona jest o ok. 3,3 km od najbliższych obszarów Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Ostoja Knyszyńska oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wraz z
otuliną. W odległości ok. 8 km położone są obszary Natura 2000 Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdził potrzebę przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w celu doszczegółowienia
warunków środowiskowych.
Decyzja środowiskowa może być wykorzystana do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji lotniska użytku publicznego w okresie 4 lat z
możliwością przedłużenia terminu o dwa lata w przypadku etapowania.
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

