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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2845/2013, którą złożył Grzegorz Łomanko (Polska), w sprawie
zakazu odbywania lotów nad obszarami Natura 2000

1. Streszczenie petycji

Obszary Drawieńskiego Parku Narodowego i Natura 2000 położone są w bezpośrednim 
sąsiedztwie lotniska wojskowego w Świdwinie. Lotnisko wykorzystywane jest m.in. jako 
baza na potrzeby próbnych lotów samolotów odrzutowych. Składający petycję domaga się 
wprowadzenia zakazu lotów takimi samolotami ze wspomnianego lotniska z uwagi na hałas, 
jaki generują.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 grudnia 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w istocie obszar Natura 2000 „Ostoja Drawska” 
(obszar specjalnej ochrony wyznaczony zgodnie z dyrektywą ptasią1) jest usytuowany w 
pobliżu lotniska wojskowego w Świdwinie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej2, 
który ma zastosowanie również do obszarów wyznaczonych zgodnie z dyrektywą ptasią, 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa, Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, Dz.U. L 206, 22.7.1992, str. 7.
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państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych 
obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak 
również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie 
obszary, o ile to niepokojenie może mieć znaczenie w stosunku do celów niniejszej 
dyrektywy.

Niemniej jednak należy zauważyć, że składający petycję nie przedstawił żadnych 
konkretnych informacji na temat tego, jak działalność wojskowa wpływa na integralność tego 
obszaru. Sam fakt, że wojskowe samoloty odrzutowe przelatują nad obszarem Natura 2000 
nie oznacza, że działalność ta negatywnie wpływa na integralność obszaru, prowadząc do 
pogorszenia się warunków ekologicznych lub że znacznie niepokoi chronione gatunki 
ptaków. W związku z tym należy odnotować, że historia lotniska wojskowego w Świdwinie 
sięga wczesnych lat 50. a obszar Natura 2000 został ustanowiony w październiku 2007 r., co 
oznacza, że obszar ten zachował swoje znaczenie dla ptactwa pomimo ponad pięciu 
dziesięcioleci działalności wojskowej w jego sąsiedztwie. Ponadto należy podkreślić, że 
dostępna literatura na temat tego obszaru (inwentarz IBA z 2010 r.) oraz plan zarządzania 
Natura 2000 dla tego obszaru nawet nie wymieniają hałasu lub zanieczyszczenia 
powodowanego przez samoloty odrzutowe wśród zagrożeń dla wartości przyrodniczych tego 
obszaru.

Podsumowanie

Informacje przekazane przez składającego petycję nie wskazują na jakiekolwiek naruszenie 
przepisów UE.


