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Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań

-Ławica w Poznaniu – podstawy prawne art. 135 POŚ

Na podstawie Art. 135. 1. POŚ jeżeli:

1. z przeglądu ekologicznego

2. albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

wymaganej przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ),

3. albo z analizy porealizacyjnej

wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy

jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu,

to dla lotniska tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.



Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska 

Poznań-Ławica w Poznaniu 

Obowiązek utworzenia OOU dla lotniska Poznań-Ławica  został nałożony 

decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa 

i modernizacja Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o. im. Henryka 

Wieniawskiego położonego w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 285”;



Obszar ograniczonego użytkowania (OOU) dla lotniska 

Poznań-Ławica w Poznaniu - podstawy prawne

Na podstawie Art. 135. 2 i 3a POŚ

OOU dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu ustawy OOŚ, lub dla zakładów, lub innych 

obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako 

takie przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały.

Sejmik województwa tworząc obszar ograniczonego użytkowania, 

określa:

granice obszaru,

ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu,

sposób korzystania z terenów

wymagania techniczne dotyczące budynków,

wynikające z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko lub analizy porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego.



Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska 

Poznań-Ławica w Poznaniu - podstawy prawne

Na podstawie Art. 135.3b POŚ

Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się na podstawie kopii

mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na

którym konieczne jest utworzenie tego obszaru;



Obszar ograniczonego użytkowania (OOU) dla lotniska 

Poznań-Ławica w Poznaniu 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego dnia 30 stycznia 2012 r. przyjął 

uchwałę nr XVIII/302/12 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego dnia 14 lutego 2012 r. i weszła w życie 14 dni od dnia 

ogłoszenia 



Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska 

Poznań-Ławica w Poznaniu - dokumentacja

Podstawa utworzenia OOU Poznań-Ławica:

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ);

ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

mapy ewidencyjne (z Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz

oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Poznaniu);

dokumentacja złożona przez Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o. o.

„Założenia do wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół

lotniska Ławica w Poznaniu” wraz z aneksem



Sposób wyznaczenia 

obszaru ograniczonego użytkowania

OOU wyznaczono biorąc pod uwagę:

hałas operacji lotniczych i hałas pozostałych źródeł związanych

z działalnością lotniska,

porę dnia i nocy,

prognozy dla roku 2012 i dla roku 2034.

Granice obszaru ograniczonego użytkowania zostały wyznaczone przy

założeniu max:

12 operacji lotniczych w porze nocy,

120 operacji lotniczych w porze dnia (stan docelowy dla roku 2034),

Dodatkowo, max 4 operacje typu GA w porze nocy wykonywane tylko

przez najmniejsze samoloty turbośmigłowe.



Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska 

Poznań-Ławica w Poznaniu - strefy

Strefa zewnętrzna - od zewnątrz ogranicza ją linia będąca granicą OOU

wyznaczona na podstawie:

Izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeq D=55 dB,

oraz dla pory nocy Laeq N=45 dB pochodzącego od startów, lądowań

i przelotów statków powietrznych.

Izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeq D=50 dB,

oraz dla pory nocy Laeq N=40 dB, pochodzącego od pozostałych źródeł

hałasu związanych z działalnością lotniska.

a od wewnątrz linia będąca obwiednią strefy wewnętrznej OOU



Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska 

Poznań-Ławica w Poznaniu - strefy

Strefa wewnętrzna od zewnątrz ogranicza ją linia wyznaczona na

podstawie :

izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeq D=60 dB

oraz dla pory nocy LAeq N=50 dB, pochodzącego od startów, lądowań

i przelotów statków powietrznych;

izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeq D=55 dB

oraz dla pory nocy LAeq N=45 dB, pochodzącego od pozostałych źródeł

hałasu związanych z działalnością lotniska.

a od wewnątrz linia biegnąca wzdłuż granicy terenu lotniska.



Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska 

Poznań-Ławica w Poznaniu - strefy



Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska 

Poznań-Ławica w Poznaniu - strefy

Jeżeli granica OOU lub granica strefy wewnętrznej przebiega przez

budynek mieszkalny jednorodzinny, szpital, dom opieki społecznej,

budynek związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

wówczas budynek włącza się odpowiednio do strefy zewnętrznej lub strefy

wewnętrznej obszaru ograniczonego użytkowania.

Jeżeli granica strefy wewnętrznej przebiega przez budynek zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego lub

mieszkaniowo-usługowy, wówczas budynek włącza się do strefy

wewnętrznej, przy czym, w przypadku budynków mieszkaniowo-

usługowych, dotyczy to wyłącznie części mieszkaniowej.



Przeznaczenie nowych terenów w OOU 

Zabroniono przeznaczenia nowych terenów pod budowę szpitali, domów

opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym

pobytem dzieci i młodzieży oraz pod strefy ochronne „A” uzdrowisk.



Sposoby korzystania z terenów w strefie zewnętrznej

Zabroniono budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków

związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

Dopuszczono rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę szpitali, domów

opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem

dzieci i młodzieży

Zabroniono tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowisk



Sposoby korzystania z terenów w strefie wewnętrznej

Zabroniono budowy nowych szpitali, domów opieki społecznej i budynków 

związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

Dopuszczono rozbudowę, odbudowę oraz nadbudowę szpitali, domów opieki 

społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży

Zabroniono tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowisk

Dopuszczono lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem 

zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach 

wymagających ochrony akustycznej.



Wymagania techniczne dotyczące budynków

W strefie zewnętrznej

zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w budynkach szpitali,

domów opieki społecznej i związanych ze stałym lub czasowym pobytem

dzieci i młodzieży;

W strefie wewnętrznej

zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w budynkach

z pomieszczeniami wymagającymi ochrony akustycznej poprzez stosowanie

przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej.



ROŚ: Działania ochronne – operacje lotnicze

działanie podstawowe polegające na przeniesieniu części operacji 

lotniczych z pory nocy na porę dnia;

w porze nocnej, ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy 

lotniska, od 2012 r. wykonywanych będzie maks. 12 operacji lotniczych;

w porze dziennej dopuszczalne będzie do 120 operacji (stan docelowy 

w 2034 r.);

ograniczenie liczby operacji lotnictwa ogólnego (GA) w porze nocnej do 

maksymalnie 4 operacji; dopuszcza się tylko najmniejsze samoloty 

turbośmigłowe, o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 5 ton,

nowy typ samolotu pocztowego



Analiza porealizacyjna i monitoring hałasu

Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa

wykonuje monitoring emitowanego hałasu do środowiska, a uzyskane

wynika przedkłada Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.



Analiza porealizacyjna i monitoring hałasu

W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównania ustaleń zawartych

w ROŚ i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym

oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla

jego ograniczenia.

RDOŚ w Poznaniu w swojej decyzji nałożył obowiązek wykonania

takiej analizy – w terminie 1 roku od oddania do użytkowania min.

równoległej drogi kołowania wraz z drogami szybkiego zejścia;

Port Lotniczy Poznań-Ławica zobowiązany został do przedłożenia

analizy porealizacyjnej w ciągu kolejnych 6 miesięcy



Analiza porealizacyjna i monitoring hałasu 

– stan aktualny

Jak wynika z informacji przedłożonych MWW przez Port Lotniczy Poznań

-Ławica sp. z o.o., dnia 7.10.2013 r. został złożony do RDOŚ wniosek 

o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie 

sporządzenia i przekazania analizy porealizacyjnej do dnia 31.10.2014 r. 

Wniosek został uargumentowany faktem trwającej nadal inwestycji objętej 

przedmiotową decyzją podczas, gdy zapisy nakładające wykonanie analizy 

wskazują na obowiązek przeprowadzenia jej po oddaniu całości 

przedsięwzięcia (po jego realizacji).



Odszkodowania – podstawy prawne

Art. 129 POŚ

Jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości

korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny

z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie

ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia

nieruchomości lub jej części.

W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej

właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje

również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również

użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a roszczenie, o którym mowa w

ust. 2, także osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości.

Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1-3, można wystąpić w okresie 2 lat

od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego

powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.



Odszkodowania - zaświadczenia

Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w okresie od utworzenia OOU do 

dziś wpłynęło w ok. 200 wniosków o wydanie zaświadczenia dotyczącego 

położenia nieruchomości w strefie ograniczonego użytkowania, w tym: 

Rok 2012  

41 (postanowienie + pismo informujące o położeniu nieruchomości w OOU)

Rok 2013  

50 (postanowienie + pismo informujące o położeniu nieruchomości w OOU), 

89 zaświadczeń o położeniu nieruchomości w OOU

6 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia (działka poza obszarem)

Rok 2014  

180 zaświadczeń o położeniu nieruchomości w OOU 

3 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia (działka poza obszarem)
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