.
Apel Rady Miejskiej w Słupsku do Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz pomorskich parlamentarzystów z dnia 1 lipca 2016 roku
w sprawie rekompensat dla Ziemi Słupskiej w związku z lokalizacją
Tarczy antyrakietowej w Redzikowie
Rada Miejska w Słupsku widząc w ostatnim okresie brak działań i dialogu pomiędzy
przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej a władzami samorządowymi regionu
słupskiego, celem ustalenia form i zakresu rekompensat wynikających z budowy Tarczy
antyrakietowej w podsłupskim Redzikowie, apeluje o ich pilne wznowienie.
Lokalizacja tego typu obiektu w naszym regionie, niespełna 4 km od centrum Słupska,
spowoduje szereg ograniczeń, w promieniu nawet 35 km od Redzikowa, które wpływać będą
negatywnie na szeroko pojęty rozwój społeczno-gospodarczy oraz poczucie bezpieczeństwa
lokalnej społeczności.
Ograniczenia te dotyczą przede wszystkim dopuszczalnej wysokości zabudowy,
użytkowania nadajników elektromagnetycznych, budowy turbin wiatrowych i innych dużych
budowli, lotów statków powietrznych oraz budowy dużych zakładów pracy i hal produkcyjnych.
Mają one bezpośrednie przełożenie na atrakcyjność inwestycyjną naszego regionu. Niosą ryzyko
znacznego przedłużenia procesu inwestycyjnego i wszelkich procedur administracyjnych
związanych z lokowaniem i rozwojem biznesu w strefie oddziaływania Tarczy. Od chwili
ogłoszenia planów lokalizacji tej instalacji obserwujemy spadek wartości i brak zainteresowania
nieruchomościami ze strony lokalnych i zagranicznych inwestorów.
W celu oszacowania realnego wpływu Tarczy na nasz region, władze Miasta Słupska i 11
samorządów wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego zleciły Agencji Rozwoju
Pomorza S.A. opracowanie „Raportu kosztów utraconych korzyści, wynikających z budowy
systemu obrony przeciwbalistycznej w Redzikowie”. Dokument ten jednoznacznie wskazuje,
iż największe straty związane są z ograniczeniami w zakresie rozwoju terenów inwestycyjnych
i prowadzeniem inwestycji w zasięgu oddziaływania Tarczy (w szczególności w promieniu 4 km)
poniesie region słupski. Wynikają one w dużej mierze z niepewności wśród przedsiębiorców
związanej z niejasnymi procedurami uzgodnień na etapie wydawania decyzji administracyjnych
i ograniczeń w planowaniu rozwoju dalszej działalności. Spadek atrakcyjności inwestycyjnej
regionu skutkuje nie tylko obniżeniem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych, czy podatku od nieruchomości, ale w konsekwencji także wzrostem
bezrobocia i spadkiem atrakcyjności osiedleńczej Słupska i jego obszaru funkcjonalnego. Pozostałe
bariery w procesie rozwoju gospodarczego regionu wywołane lokalizacją tarczy antyrakietowej to
utrata potencjalnych inwestycji w energetykę odnawialną oraz rezygnacja inwestorów z obecnie
realizowanych projektów. Równie dotkliwy będzie wywołany inwestycją w Redzikowie brak
poczucia bezpieczeństwa i stabilności wśród lokalnej społeczności oraz podmiotów gospodarczych.
Z analiz przeprowadzonych w ramach Raportu wynika, iż w ciągu najbliższych 25 lat koszt
utraconych korzyści z tytułu lokalizacji tarczy sięgnie netto ponad 2 mld PLN.
Z zaskoczeniem i zaniepokojeniem przejęliśmy słowa wypowiedziane przez najwyższe
władze krajowe 13 maja br. podczas inauguracji budowy systemu obrony przeciwbalistycznej
o wsparciu ze strony samorządowców dla Tarczy i ogromnych korzyściach gospodarczych jakie ma
rzekomo przynieść zaledwie 300-osobowy kontyngent amerykański obsługujący zamkniętą (!)
bazę. Lokalni przedsiębiorcy zostali dopuszczeni jedynie w ograniczonym zakresie do współudziału
w pracach związanych z budową Tarczy, po usilnych osobistych zabiegach. Mieszkańcy oraz
samorządowcy Ziemi Słupskiej ze zrozumieniem przyjęli potrzeby obronne kraju, ale w żadnym
wypadku budowy tej instalacji nie oczekiwali ani nie wspierali.
W związku z powyższym, Rada Miejska w Słupsku ponownie apeluje do Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie i zrealizowanie zapowiedzianych już w 2008 roku

rekompensat, które pozwolą na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Słupska i subregionu
słupskiego. Wśród oczekiwanych rekompensat powinny znaleźć się najważniejsze dla lokalnej
społeczności inwestycje transportowe jak droga ekspresowa S6 wraz nowym układem dróg
dojazdowych miasta, tj wschodni etap Ringu (DW210/213) i przebudowa DK 21 na odcinku
Kobylnica– Słupsk - Ustka, korekta przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 i przesunięcie
węzła z Bobolic do Białego Boru. Oczekujemy też modernizacji linii kolejowych 405 i 202 (wraz
z budową drugiego toru) oraz modernizacji portu w Ustce.
Wnioskujemy o wsparcie lokalnej uczelni wyższej - Akademii Pomorskiej, o przekazanie
terenów należących do Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych pod
budowę dróg oraz o inwestycje przemysłowe dla Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nie zgłaszamy nowych oczekiwań a jedynie te, które pozostają w gestii Rządu, były
zaakceptowane na początku naszych rozmów z przedstawicielami władz krajowych i które
odpowiadają na deficyty naszego regionu zdiagnozowane w wielu dokumentach rządowych.
Jako Radni, a jednocześnie mieszkańcy regionu słupskiego, mając pełną świadomość
problemów i utrudnień wynikających z lokalizacji Tarczy antyrakietowej w podsłupskim
Redzikowie, dbając o interes i bezpieczeństwo obecnych i przyszłych pokoleń w pełni popieramy
działania lokalnych władz w tym Prezydenta Miasta Słupska, zmierzające do uzyskania realnego
wsparcia ze strony Rządu dla naszego regionu. Wyrażamy nadzieję, iż przyniosą one możliwości
rozwoju pomimo ograniczeń i negatywnych skutków lokalizacji Tarczy w Redzikowie k/Słupska.
Jednocześnie apelujemy do parlamentarzystów pomorskich o aktywne włączenie się w nasze
starania o rekompensaty i bezpośredni udział w rozmowach z Rządem RP.
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