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          Luboń, dn. 2.03.2011r.  

 

Szanowni Państwo,  

Posłanki i Posłowie Sejmu RP  

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Lotnictwa  

 

 

1. Mając na względzie konieczność włączania obywateli RP w prace krajowych organów 

ustawodawczych  

2. Wychodząc z przekonania o konieczności nawiązywania i utrzymywania stałych relacji 

posłanek i posłów Sejmu RP ze społeczeństwem, jednostkami samorządu terytorialnego  

w sprawach, które wymagają bezpośredniej i ponadpartyjnej refleksji  Samorząd Miasta 

Luboń reprezentowany przez Burmistrza Miasta Luboń – Dariusza Szmyta za pośrednictwem 

Posłanki na Sejm – Bożeny Szydłowskiej przedstawia Parlamentarnemu Zespołowi ds. 

Lotnictwa sprawę wyznaczania, regulacji i znoszenia obszarów ograniczonego użytkowania 

wokół lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny.  

3. Mając świadomość społecznej wagi sprawy Burmistrz Miasta Luboń wnosi o pochylenie 

się nad nią ze szczególną uwagą oraz o rozważenie zorganizowania wyjazdowego posiedzenia 

Zespołu Parlamentarnego w Urzędzie Miasta Luboń z przedstawicielami samorządów 

Komornik, Mosiny, Kórnika, Poznania, Zaniemyśla oraz Posłami na Sejm z Poznania oraz  

z powiatu Poznańskiego.  

 Sprawa wojskowej bazy lotniczej Poznań-Krzesiny jest znana ogólnopolskiej opinii 

publicznej przez pryzmat protestów mieszkańców dzielnic miasta Poznania, innych 

gmin i miast Powiatu Poznańskiego bezpośrednio i pośrednio sąsiadujących z bazą, 

przeciwko utworzeniu na jej terenie głównej bazy lotniczej NATO wyposażonej w 

nowoczesne statki powietrzne F-16.  
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 Problem przekraczania norm hałasu powodowanego bezpośrednim sąsiedztwem bazy 

lotniczej i wykonywaniem zwiększonej ilości różnego rodzaju operacji lotniczych jest 

znany szerokiej opinii publicznej oraz posłom i senatorom z Poznania i Powiatu 

Poznańskiego, władzom samorządowym województwa Wielkopolskiego, Wojewodzie 

Wielkopolskiemu oraz Prezesowi Rady Ministrów, Sztabowi Generalnemu RP, 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Środowiska. Od czasu pierwszych lotów 

F-16 z bazy wojskowej w Krzesinach przedstawiciele władz samorządowych, 

organizacje pozarządowe zwracały uwagę na konieczność wyznaczenia stałych 

obszarów ograniczonego użytkowania ze względu na niemożność dotrzymywania 

standardów akustycznych poza terem lotniska.  

 Rozporządzeniem nr 82/03 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.12.2003 utworzony 

został wokół lotniska obszar ograniczonego użytkowania (OOU). Na mocy 

rozporządzenia wprowadzono ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenów 

otaczających lotnisko, dotyczące zakazu budowy budynków mieszkalnych, szpitali, 

domów opieki społecznej oraz zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzież jak np. szkoły, przedszkola, internaty. W nowo 

powstających i istniejących budynkach z pomieszczeniami wymagającymi ochrony 

akustycznej należało zapewnić właściwy klimat akustyczny poprzez stosowanie 

przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej.  

 Rozporządzenie Wojewody dało podstawę organom gmin do realizacji polityki 

przestrzennej uwzględniającej przekroczenie standardów jakości środowiska  

a właścicielom nieruchomości podstawę do żądania odszkodowań z tytułu 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i poniesionych szkód od tego, 

którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń.  
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 W dniu 31 grudnia 2007 roku Wojewoda Wielkopolski wydał nowelizację 

powyższego Rozporządzenia na mocy, którego znowelizowano definicje obszarów 

ograniczonego użytkowania z podziałem na trzy strefy. Powierzchnia miasta Luboń 

została zakwalifikowana do wszystkich trzech stref. Warto zawrócić uwagę na to, że 

w pierwszej i w drugiej strefie w zasadniczy sposób ogranicza się gospodarkę 

gruntami. Znowelizowane rozporządzenie wojewody stało się podstawą do 

występowania mieszkańców na drodze sądowej na podstawie Prawa ochrony 

środowiska ze wskazaniem wysokości roszczenia wobec wojska. Sąsiedztwo 

wojskowej bazy lotniczej skutkuje spadkiem wartości nieruchomości i koniecznością 

poniesienia nakładów i/lub rekompensaty już poniesionych na wyciszenie domów i 

obiektów użyteczności publicznej. W swoich uwagach do nowego rozkładu stref 

Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt zwracał uwagę, że strefy są źle rozrysowane 

gdyż nie obejmują najbardziej zurbanizowanego obszaru. Obserwacja operacji 

lotniczych pokazuje, że nie pokrywają się one z wyznaczonymi strefami lotów. Miasto 

na własny koszt zamówiło w Centrum Badań Akustycznych UAM badania z zakresu 

hałasu lotniczego w Luboniu wyrażanego przez długookresowy średni poziom 

dźwięku A-LDWN.  

 Z badań wynika, że w miejscu nieobjętym żadną ze stref – Ośrodek Kultury – 

dochodzi do znacznego przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu co stanowi 

zagrożenie narażenia na duży hałas lotniczy znacznie przekraczające przyjęte normy.  

 W przyjętym 4 grudnia 2008 roku Stanowisku Rady Miasta Luboń i Burmistrza 

Miasta Luboń dotyczącego ograniczenia negatywnych skutków ponadnormatywnego 

poziomu hałasu lotniczego zwrócono się do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda 

Tuska o m. in.:  

a) Nałożenie na Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu obowiązku 

natychmiastowego zainstalowania systemu umożliwiającego prowadzenie 

ciągłych pomiarów hałasu  
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b) Zobowiązanie stosownego organu do zweryfikowania poprawności 

wyznaczenia poszczególnych stref obszaru ograniczonego użytkowania 

c) Wystąpienie z inicjatywą legislacyjną w sprawie nowelizacji Prawa ochrony 

środowiska w zakresie przepisów dotyczących maksymalnego poziomu 

dźwięku pojedynczego przelotu oraz inicjatywą legislacyjną umożliwiającą 

właścicielom nieruchomości położonych w granicach OOU na uzyskanie 

odszkodowania w drodze postępowania administracyjnego a nie na mocy 

wyroku sądów powszechnych  

 W odpowiedzi na to pismo Podsekretarz Stanu ds., Uzbrojenia i Modernizacji  

w Ministerstwie Obrony Narodowej z dnia 24.03.2009r. ustalił, że regularnego 

pomiaru hałasu dokonuje się na terenie aglomeracji, na których ma miejsce ponad 10 

tys. łącznie startów i lądowań statków powietrznych w roku kalendarzowym.  

W przypadku lotniska Krzesiny stan ten osiągnięto we wrześniu 2009 roku.  

W związku z tym informowano, iż Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu 

planował przystąpić z końcem marca 2009 do monitoringu hałasu.  

 W najnowszym dokumencie w przedmiotowej sprawie z dnia 15.02.2011 r. Wojewoda 

Wielkopolski pismem nr IR. III-1.0713-1/11 informuje o utracie aktualności aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie przepisu art. 135 ust. 2 Prawa ochrony 

środowiska ze względu na zmianę przepisu upoważniającego do wydania przepisów 

wykonawczych w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania i braku 

przepisów wskazujących na utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych. 

Rozstrzygnięcie to jest skutkiem oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwał w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. Postanowienie NSA w sprawie sygn. II 

OSK 548/09.  
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 W świetle powyższych ustaleń uprawnienia w zakresie tworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania otrzymał sejmik województwa w drodze uchwały, jeżeli z przeglądu 

ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo z analizy 

realizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być utrzymane standardy jakości 

środowiska poza trenem zakładu lub innego obiektu.  

 

 

 

Sporządził:  

Mikołaj J. Tomaszyk  

Doradca Burmistrza Miasta Luboń  

mikolaj.tomaszyk@lubon.pl  

Kom:+48 697-630-624 


