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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0283/2005, którą złożył Horst Hinspeter (Niemcy) w sprawie uciążliwości 
hałasu i zagrożenia, jakie stwarza lotnisko pilotów amatorów dla obszaru 
zabudowy mieszkaniowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się z powodu uciążliwości nie możliwego do zniesienia hałasu 
powstającego w związku z funkcjonowaniem lotniska dla pilotów amatorów położonego 
w bezpośredniej bliskości jego domu. Składający petycję informuje, że w wyniku 
funkcjonowania lotniska uciążliwość hałasu z roku na rok wzrastała. Jego zdaniem pasy 
startowe znajdują się o wiele za blisko obszaru zabudowy mieszkaniowej. Ponadto, zdaniem 
składającego petycję, na lotnisku nie przestrzega się uregulowań ustawowych, takich jak 
chociażby zakaz lotów w południe i w nocy oraz w niedziele. Piloci także regularnie latają 
poniżej minimalnej bezpiecznej wysokości. Składający petycję skarży się w związku z tym 
nie tylko z powodu uciążliwości hałasu, lecz uznaje dodatkowo, że loty samolotów na niskiej 
wysokości stanowią poważne zagrożenie dla obywateli mieszkających blisko lotniska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 sierpnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lipca 2006 r.

I. Petycja

Składający petycję skarży się z powodu uciążliwości nie możliwego do zniesienia hałasu 
powstającego w związku z funkcjonowaniem lotniska dla pilotów amatorów położonego 
w bezpośredniej bliskości jego domu. Składający petycję informuje, że w wyniku 
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funkcjonowania lotniska uciążliwość hałasu z roku na rok wzrastała. Jego zdaniem pasy 
startowe znajdują się o wiele za blisko obszaru zabudowy mieszkaniowej. Ponadto, zdaniem 
składającego petycję, na lotnisku nie przestrzega się uregulowań ustawowych, takich jak 
chociażby zakaz lotów w południe i w nocy oraz w niedziele. Piloci także regularnie latają 
poniżej minimalnej bezpiecznej wysokości. Składający petycję skarży się w związku z tym 
nie tylko z powodu uciążliwości hałasu, lecz uznaje dodatkowo, że loty samolotów na niskiej 
wysokości stanowią poważne zagrożenie dla obywateli mieszkających blisko lotniska.

II. Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji

Dyrektywa wspólnotowa w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku (por. dyrektywa 
2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r., Dz. U. L 189 z 18.07.2002, str. 12–25) nakłada 
obowiązek sporządzania, według kalendarza przywołanego poniżej, map hałasu i planów 
działania mających na celu zapobieżenie lub zmniejszenie narażenia na otaczający hałas oraz 
ochronę stref cichych. 

Hałas związany z ruchem lotniczym wchodzi w zakres stosowania tego prawodawstwa. Musi on 
być przedmiotem opracowań kartograficznych oraz planów działań w przypadku, gdy spełniony 
jest jeden z poniższych warunków:

– hałas związany jest z działalnością lotniska cywilnego, wyznaczonego przez państwo 
członkowskie, które obsługuje rocznie ponad 50 000 lotów, ze wskazaniem, iż loty 
szkoleniowe wykonywane przez samoloty lekkie nie są uwzględniane w obliczaniu liczby 
lotów;

– hałas związany jest z ruchem lotniczym i dotknięta jest nim aglomeracja licząca ponad
100 000 mieszkańców, wskazana przez państwo członkowskie zgodnie z wyżej 
przywołanym prawodawstwem.

Mapy hałasu i plany działania odnoszące się do lotnisk cywilnych, które obsługują rocznie 
ponad 50 000 lotów oraz do ruchu lotniczego dotykającego aglomeracje liczące ponad 250 000 
mieszkańców muszą zostać sporządzone do 30 czerwca 2007 r. (mapy) i 18 lipca 2008 r. (plany 
działania). Mapy i plany działania odnoszące się do aglomeracji liczących ponad 100 000 
mieszkańców muszą zostać sporządzone odpowiednio przed 30 czerwca 2012 r. i 18 lipca
2013 r.

Należy jednak zauważyć, że określenie wartości granicznych otaczającego hałasu, których 
osiągnięcie powoduje uruchomienie środków zarządzania hałasem należy do wyłącznej 
kompetencji państw członkowskich. Wybór środków zarządzania otaczającym hałasem należy 
do kompetencji dyskrecjonalnej władz wyznaczonych przez państwa członkowskie w celu 
opracowania planów działania.

III. Wnioski

Rozwiązań mających na celu zmniejszenie narażenia na hałas związany z tą działalnością można 
szukać w ramach wyżej wymienione dyrektywy wspólnotowej w okolicznościach, gdy w danym 
przypadku spełnione zostały wyżej wspomniane warunki. 

W sprawie przedstawionej przez składającego petycję nie doszło jednakże do naruszenia 
prawa wspólnotowego, ponieważ określone przez dyrektywę terminy na sporządzenie map 
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hałasu i planów działania nie zostały przekroczone; ponadto, określenie obowiązujących 
wartości granicznych otaczającego hałasu oraz wybór środków na rzecz zmniejszenia hałasu 
związanego z tą działalnością wchodzą w zakres kompetencji państwa członkowskiego lub 
wyznaczonych przez nie w tym celu władz.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję dostarczył znaczną ilość dodatkowych informacji, które zostały 
przeanalizowane przez Komisję. Właściwymi przepisami wspólnotowymi odnoszącymi się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku są zasady zawarte w dyrektywie 
2002/49/WE. Zgodnie z tą dyrektywą decyzja dotycząca wartości granicznych poziomu 
hałasu i innych środków mających na celu zmniejszenie hałasu leży w gestii państw 
członkowskich. W dyrektywie nie ustanowiono ograniczeń poziomu hałasu na szczeblu UE.

Zgodnie z przepisami określonymi w dyrektywie państwa członkowskie muszą sporządzać 
strategiczne mapy hałasu dla głównych lotnisk na ich obszarze. Główne lotnisko oznacza 
cywilny port lotniczy, wskazany przez państwo członkowskie, na którym odbywa się ponad 
50 tysięcy przemieszczeń rocznie, z wyłączeniem przemieszczeń dokonywanych wyłącznie 
w celach szkoleniowych na lekkich samolotach.

W związku z powyższym problem poruszony w petycji nie wchodzi w zakres stosowania 
dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku, a tym samym podlega prawu krajowemu.


