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W zwiqzku z wystqpieniem z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie posiedzenia Komisji
Architektury i Ochrony Srodowiska Rady Dziennicy Ursyn6w m.st. Warszawy oraz
planowanego porzqdku obrad, zawierajqcego informacje na temat stanu
zaawansowania prac zwiqzanych z rozpatrywan1em wniosk6w 0 wykonanie izolacji
akustycznych i innych roszczen zwiqzanych z Obszarem Ogr:aniczonego Uiytkowania
(OOU), jak r6wniei obecnej sytuacji dotyczqcej hatasu lothiczego i sposob6w jego
obniienia, P.P. "Porty Lotnicze" (PPL) przedstawia informacje w sprawie, co
nast~puje.

W dniu 2 kwietnia 2015 r. zakonczono odbi6r nowej procedury dotyczqcej Obszaru
Ograniczonego Uiytkowania, przygotowanej przez Biuro Planowania i Rozwoju
Warszawy BPRW S.A. pn. "Opracowanie procedury ob/iczania szacunkowych kosztow
odszkodowan z tytulu koniecznosci wykonania zabezpieczen akustycznych mieszkan
i obiektow chronionych na terenach zagroionych halasem /otniczyni'. Uruchomienie
procedury nastqpi w pierwszej potowie kwietnia br. Jednym z jej element6w b~dzie
wizja lokalna w nieruchomosci wnioskodawcy w celu wykonania koniecznych
pomiar6w. przy obliczaniu koszt6w uwzgl~dniona b~dzie Iiczba i wielkosc okien.
Nast~pnie PPL zaproponuje wnioskodawcy ugod~ ze wskazaniem szacunkowego
odszkodowania. Na terenie Ursynowa zakwalifikowano do powyiszego post~powania
ok. 400 wniosk6w 0 wykonanie izolacji akustycznych.

Jesli chodzi 0 inne roszczenia w zwiqzku z ustanowieniem OOU, uprzejmie informuj~,
ii zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2013. 1232 j.t.) osobom uprawnionym przystugiwato roszczenie 0 wykup
nieruchomosci lub jej cz~sci - w przypadku gdy, w zwiqzku z ograniczeniem sposobu
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korzystania z nieruchomosci, eksploatowanie jej w dotychczasowy spos6b stato si~
niemozliwe lub znacznie ograniczone oraz roszczenie odszkodowawcze -
w przypadku, gdy dana osoba w zWiqzku z ograniczeniem sposobu korzystania
z nieruchomosci poniosta szkod~, kt6ra obejmowata r6wniez zmniejszenie wartosci
nieruchomosci. Zgodnie z og61nymizasadami odnoszqcymi si~ do odpowiedzialnosci
odszkodowawczej podstawq roszczenia odszkodowawczego jest wskazanie przez
osob~ uprawnionq ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci, szkody oraz
zwiqzku pomi~dzy ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci, a powstatq
szkodq. PPL nie uznaje roszczen odszkodowawczychz tytutu zmniejszenia wartosci
nieruchomosci, poniewaz wykonane na zlecenie Przedsi~biorstwa analizy wykazujq
brak wptywu utworzenia OOU na wartosci nieruchomosci.

Odnoszqc si~ do kolejnej kwestii poruszonej w Pani wystqpieniu, dotyczqcej hatasu
lotniczego i sposob6w jego obnizenia, uprzejmie informuj~, iz na terenie Dzielnicy
Ursyn6w, w poszczeg61nychjego cz~sciach, nat~zenie ruchu lotniczego i zwiqzane
z tym oddziatywanie hatasu bardzo si~ r6zni. Ma to zwiqzek z faktem, iz teren ten
jest bardzo rozlegty (ok. 44 km2). W cz~sci p6tnocnej i wschodniej Ursynowa ruch
lotniczy wyst~puje jedynie okresowo i zWiqzanyjest z operacjami Iqdowan na pr6g
29 i start6w z progu 11 drogi startowej DS-1. Poniewazzgodnie z obowiqzujqcymi na
Lotnisku Chopina zasadami organizacji ruchu lotniczego, pr6g 29 wykorzystywany
jest do Iqdowan, a pr6g 11 do start6w w ostatniej kolejnosci, nat~zenie ruchu
lotniczego nad tq cz~sciqdzielnicy jest niewielkie. W okresie od 01.01 do 30.03.2015
r. na progu 29 wykonano ok. 2,5% og6tu Iqdowan (srednio ok. 4 operacje/dob~),
a z progu 11 ok. 0,1% og6tu start6w (srednio 0,2 operacji/dob~) wykonanych na
Lotnisku Chopina. W rozpatrYWanymczasie na 89 dni, nad tq cz~sciq dzielnicy,
jedynie w ciqgu 18 dni odbywaty si~ Iqdowania, a zaledwie wCiqgu6 dni starty, przy
czym w wi~kszoscibyto to kilka operacji w ciqgu doby.

Na terenach potozonych przy potudniowo - zachodniej granicy Dzielnicy Ursyn6w
sqsiadujqcej z Gminami Raszyn, Lesznowolai Mysiadtem, ruch lotniczy zwiqzany jest
z operacjami Iqdowan na pr6g 33 i start6w z progu 15 drogi startowej DS-3
(w stron~ Piaseczna).Nat~zenie ruchu lotniczego jest tutaj duzo wi~ksze, poniewaz
teren ten znajduje si~ na gt6wnym kierunku wykorzystywanym do Iqdowan,
natomiast pr6g 15 jest preferowany do start6w przy wiatrach pd. i wsch. W okresie
od 01.01 do 30.03.2015 r. na progu 33 wykonano ok. 57% og6tu Iqdowan (srednio
ok. 103 operacje/dob~), a z progu 15 ok. 40% og6tu start6w (srednio 40
operacji/dob~) wykonanych na Lotnisku Chopina.

Wi~kszosc teren6w Dzielnicy Ursyn6w znajduje si~ w granicach OOU utworzonego
Uchwatq Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego nr 76/11 z dnia 20.06.2011 r.
W wi~kszosci Sq to jednak tereny na kt6rych nie Sq przewidziane przekroczenia
dopuszczalnych poziom6w hatasu lotniczego w srodowisku dla zabudowy
mieszkaniowej, okreslonych w rozporzqdzeniuMinistra Srodowiska z dnia 14.06.2007
r., a dla kt6rych przewidziane Sqprzekroczeniawytqcznie dla zabudowy wrazliwej (tj.
szpitali, dom6w opieki spotecznej, szk6t, przedszkoli,ztobk6w, internat6w).
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PPL prowadzi pomiary ciqgte hatasu lotniczego w 10 statych punktach pomiarowych
zlokalizowanych w otoczeniu Lotniska Chopina. Na terenie Dzielnicy Ursyn6w
znajduje siE; jeden punkt pomiarowy zainstalowany na budynku szpitala Centrum
Onkologii (punkt nr 4 "Onkologia''). Punkt ten potoiony jest w odlegtosci ok. 3,5 km
od lotniska na przedtuieniu osi drogi startowej nr 1.

Na podstawie wynik6w pomiar6w prowadzonych w tym punkcie w okresie
od 01.01 do 28.02.2015 r. nie stwierdzono wystqpienia przekroczen poziom6w
dopuszczalnych hatasu lotniczego w porze dnia i nocy.

Obliczone wartosci poziom6w hatasu lotniczego wynosity:
• wg wskaznika LAeqD (r6wnowazny poziom dzwiE;ku w

w poszczeg61nych dniach od 29,6 dB do 50,5 dB,
• wg wskaznika LAeqN (r6wnowazny poziom dzwiE;ku w

od 31,4 dB do 36,4 dB.

Jak wynika z prowadzonych pomiar6w, pomimo tego, ie punkt znajduje siE; na
terenie OOU, w tej cZE;sci,gdzie przewidziano mozliwosc wystqpienia przekroczen
dopuszczalnych poziom6w hatasu lotniczego dla zabudowy mieszkaniowej,
w badanym okresie 2 m-cy obecnego roku przekroczenia takie nie wystqpity.

Serdecznie dziE;kujqc za Pani zaproszenie na posiedzenie Komisji Architektury
i Ochrony Srodowiska Rady Dziennicy Ursyn6w m.st. Warszawy, uprzejmie informujE;,
iz najbardziej dogodny dla PPL bE;dzietermin 29 kwietnia 2015 r.

W sprawach organizacyjnych uprzejmie ProszE; 0 kontakt z Panem Robertem
Stankiewiczem - Kierownikiem Dziatu Public Relations - Rzecznikiem prasowym PPL
tel.: (22) 650 13 99; adres e-mail R.5tankiewicz@polish-airports.comlub Panem
Przemystawem Przybylskim - Rzecznikiem prasowy Lotniska Chopina W Warszawie
tel.: (22) 650 19 54; adres e-mail P.Przybylski@polish-airports.com.
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W za~aczeniu:
1. Lokalizacja Lotniska Chopina W odniesieniu do granic Dzielnicy Ursyn6w (szkic sytuacyjny).
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