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Warszawa, dnia _______________ 2016 roku 

 

………………………………. 
[imię i nazwisko] 

 
 
……………………………… 
[adres] 

 
 
………………………………. 
[kod pocztowy, miejscowość] 

   

 

 

Sz. P. 

      dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich 

      Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

00 - 090 Warszawa, Aleja Solidarności 77 

 

 

WNIOSEK O PODJĘCIE INTERWENCJI W SPRAWIE 

I PRZYSTĄPIENIE DO POSTĘPOWAŃ  

 

Szanowny Panie Rzeczniku,  

Zwracam się do Pana z prośbą o interwencję w sprawie, która dotyczy mnie osobiście, ale i tysięcy innych 

obywateli. Mam na myśli sprawy mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania utworzonego dla Portu 

Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie o godne odszkodowania, zarówno za spadek wartości nieruchomości, 

który nastąpił przez ten Obszar, jak i o wygłuszenie budynków i zapewnienie odpowiednich warunków do życia.  

 

Pan Rzecznik jest mieszkańcem Warszawy (albo okolic) i z pewnością problem ten jest mu znany również 

z autopsji, a jeśli nie, to wystarczy gdyby Pan Rzecznik udał się w okolice strefy Z1 czy Z2, czy całego OOU 

i przekonał się, jak uciążliwe jest sąsiedztwo lotniska. Skoro ustawodawca wydał ustawę (prawo ochrony 

środowiska), w której przewidział kiedy tworzy się Obszar Ograniczonego Użytkowania i przewidział z tego tytułu 

odszkodowania dla mieszkańców, to dlaczego Przedsiębiorstwo Państwowe tego nie respektuje? Moje 

obywatelskie prawa, w tym w szczególności konstytucyjne prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania 

własności zostały naruszone, a skoro konstytucyjnym obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich jest 

ochrona praw obywateli, to ja o taką ochronę do Pana Rzecznika występuję. 

 

Sprawa jest skomplikowana, gdyż jak zapewne Pan Rzecznik wie, Obszar Ograniczonego Użytkowania dla 

lotniska w Warszawie był tworzony kilkukrotnie – w 2003, w 2005, w 2007 i ostatecznie w 2011 roku. Za każdym 

razem mieszkańcy zastanawiali się, czy to ten moment, kiedy można występować o odszkodowanie, czy też za 

chwilę ktoś „odwoła” obszar, a to dlatego, że dopuszczono się jakichś błędów, a to dlatego, że utworzył go nie ten 

organ co trzeba, a to z jakichś innych powodów. Mieszkańcy byli i są  zdezorientowani. W 2007 roku Wojewoda 

Mazowiecki wydał Rozporządzenie nr 50, którym utworzył OOU. Po pewnym czasie – jeszcze przed upływem 

terminu zawitego do zgłaszania roszczeń - mówiono, że i ten obszar już nie obowiązuje. We wrześniu 2009 roku 

zapadło orzeczenie NSA i od 2010 roku nie respektowały go Urzędy Dzielnic, które wydawały ludziom pozwolenia 

na budowę, choć „oficjalnie” – przyjmując że ten obszar by istniał -   nie można było wznosić nowych budynków 
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mieszkalnych.  Duża część osób, nie zgłaszała zatem roszczeń do Przedsiębiorstwa Państwowego - czekali na 

nowy obszar. Niektórzy pisali nawet w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich i otrzymali 

odpowiedź, że należy oczekiwać na nowy obszar, bo ten z 2007 roku jest „nieważny”. Takie stanowisko 

Rzecznik Praw Obywatelskich zajął m.in. w piśmie z dnia 4 lutego 2010 roku (znak pisma RPO-637044-

IV/09/KS), które zapewne znajduje się w archiwach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dowiedziałem się 

o nim, bo teraz to mieszkańcy OOU się organizują, przekazują sobie informacje, dużo też dowiadujemy się od 

sąsiadów, którzy wszczęli postępowania sądowe przeciwko Portom Lotniczym. 

W piśmie z dnia 4 lutego 2010 roku Biuro Rzecznika pisało tak: „Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, 

z dniem 15 listopada 2008 r. nastąpiła zmiana treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo 

ochrony środowiska powodująca, że tzw. obszar ograniczonego użytkowania tworzony dotychczas przez 

wojewodę w drodze rozporządzenia, po nowelizacji tworzony jest przez sejmik województwa w drodze uchwały, 

a ponieważ ustawa nowelizująca ustawę prawo ochrony środowiska nie zachowała w mocy aktów wykonawczych 

wydanych na podstawie przywołanego wyżej artykułu, zatem utraciły one moc. Skoro rozporządzenie nr 50 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. nie obowiązuje, to do czasu podjęcia przez sejmik 

województwa odpowiedniej uchwały, nie obowiązują również odgraniczenia wynikające z przepisów ww. 

rozporządzenia.”. Takie informacje napływały do mieszkańców z każdej strony – nieliczni, którzy zdecydowali 

się wtedy pozwać Porty Lotnicze – przegrywali, gdyż Porty powoływały się na nieobowiązywanie rozporządzenia, 

a Sądy przyznawały im rację. Mieszkańcy cierpliwie, żyjąc w hałasie, w niewygłuszonych domach, czekali na 

kolejny obszar.  

 

Zwrócić należy uwagę, iż to nie jedyna wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich w tym przedmiocie. Nie można 

pominąć stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 1 kwietnia 2010 roku skierowanego do Marszałka Województwa 

Mazowieckiego (znak sprawy RPO-640548-X/2010/PM), zgodnie z którym nie zachodziła konieczność 

wystąpienia do NSA o podjęcie uchwały, gdyż stanowisko sądów administracyjnych było jednolite. Jednolite, to 

znaczy że wszystkie składy NSA jednoznacznie uznały, że obszar ograniczonego użytkowania utworzony w 2007 

roku nie obowiązuje.       

 

Obecnie, gdy obowiązuje Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku nr 76/11, 

po wystąpieniu, jak tysiące innych osób z roszczeniami przeciwko Portom Lotniczym, które bez skrupułów 

twierdzą teraz, że Rozporządzenie nr 50 obowiązywało. Mało tego, Sądy powszechne również zmieniły swoje 

stanowisko i oddalają powództwa  twierdząc, że rozporządzenie nr 50 obowiązywało, i wtedy - pod jego rządzami 

należało zgłaszać roszczenia. Mieszkańcy OOU znaleźli się w patowej sytuacji -  Ci, którzy się pośpieszyli i 

wnieśli pozwy zaraz po wydaniu Rozrządzenia nr 50 – przegrali bo wtedy przyjmowano, że ono nie obowiązuje, 

Ci, którzy sformułowali żądania w oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 20 czerwca 2011 

roku – stoją przed groźbą przegranej, gdyż obecnie twierdzi się zgoła inaczej. W mojej ocenie, to co się dzieje 

nie powinno mieć miejsca w państwie prawa. Jak obywatel może ufać temu, co mówią organy państwa, 

urzędy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sądy, skoro po latach wszystko to  obraca się przeciwko obywatelowi, 

który zostaje sam ze swoim problemem i świadomością, że wszyscy go oszukali?  

 

Odnieść można wrażenie, że chroni się wyłącznie majątek Portów Lotniczych, (które są przecież państwowym 

przedsiębiorstwem), a nie obywateli, którzy od lat narażeni są na szkodliwe oddziaływanie. Czy nikt sobie nie 

zdaje sprawy jak się żyje w sąsiedztwie lotniska? Gdy w nocy człowiek budzi się po kilka razy, szyby w oknach 

brzęczą, a w lecie nie można otworzyć okna? W cywilizowanym kraju europejskim taka sytuacja nie powinna 

mieć miejsca. Liczę na to, że Rzecznik Praw Obywatelskich opowie się za prawami obywateli, a nie za ochroną 

ekonomicznych interesów Przedsiębiorstwa Państwowego, wobec którego mieszkańcy są bezsilni. Niestety – 
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brak podjęcia przez Rzecznika jakiejkolwiek inicjatywy w tym temacie pozwala przypuszczać, że z jakichkolwiek – 

jak się zdaje -  pozamerytorycznych powodów Rzecznik Praw Obywatelskich mieszkańcom nie zamierza pomóc.    

 

O działalności PP Porty Lotnicze i absurdalności powstałej sytuacji niech świadczy publikowane uzasadnienie 

jednego z wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie Pani Sędzia tak opisała postępowanie Portów 

Lotniczych wprowadzające wymiar sprawiedliwości w błąd: „Jednocześnie nie sposób pominąć milczeniem taktyki 

procesowej pozwanej. Kiedy było jej wygodnie to powoływała się na nieobowiązywanie rozporządzenia nr 50 

Wojewody Mazowieckiego, a kiedy teraz jest jej wygodnie przeczyć pierwotnemu stanowisku, czyni to równie 

wytrwale. Taka postawa pozwanego (…) stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego, 

w szczególności zasady dobrej wiary w obrocie prawnym i sprawiedliwości. Każdy może się mylić, Sądowi 

to się też przydarzało, ale instrumentalna interpretacja przepisów dla własnych korzyści wbrew oczywistym 

faktom, nie może korzystać z ochrony prawnej.”  (uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 

18 marca 2015 roku, sygn. akt  IV C 706/13). 

 

Ponadto, wskazać należy, że kilka składów Sędziowskich – zauważając zarysowane problemy -  nie poddało się 

presji masowego oddalania powództw mieszkańców OOU i powzięło wątpliwości co do wykładni prawa, a w 

szczególności tego, czy Rozporządzenie nr 50 w ogóle obowiązywało, a jeśli tak, w jakim okresie i jaki ma to 

wpływ na roszczenia mieszkańców OOU i zwrócili się oni do Sądu Najwyższego o rozstrzygniecie tych 

wątpliwości.  

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2015 roku w sprawie I ACa 1424/14 zadał następujące 

pytania prawne: 

1. czy akt prawa miejscowego w postaci rozporządzenia nr 50 z dnia 7 sierpnia 2007 r. Wojewody (...) 

w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. (...) w W. (Dz. Urz. 

Województwa (...) Nr 156 z 2007 r., poz. 4276) utracił moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 

3 października 2008 r. u udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227), 

2. w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie postawione w pkt 1, czy utrata mocy obowiązującej ww. 

rozporządzenia nr 50 nastąpiła wskutek  powszechnego zaprzestania jego uznawania i stosowania 

przez organy administracji publicznej oraz sądownictwo administracyjne (instytucja desuetudo), i jeżeli 

tak, to jaką datę należy uznać za istotną dla zastosowania tego skutku. 

 

Natomiast Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 23 listopada 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt XXIII Ga 

1776/14 zapytał o to: 

„Czy właścicielowi nieruchomości (użytkownikowi wieczystemu, posiadaczowi prawa rzeczowego 

ograniczonego), który wystąpił z roszczeniami w 2 –letnim terminie zawitym z art.129 ust.4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.) od dnia wejścia w życie uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego Nr 76/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 128 z 20.07.2011 r. poz. 

4088): 

1. przysługuje prawo do żądania odszkodowania za poniesioną szkodę w związku z ograniczeniami w 

korzystaniu z nieruchomości posadowionej w granicach Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu 

Lotniczego im. Fryderyka Chopina, bez konieczności porównywania zakresu ograniczeń wprowadzonych 

ww. uchwałą Sejmiku a ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z 
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dnia 7 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz., Nr 156, poz. 4276), w związku z którym to aktem prawa 

miejscowego nie wystąpił z roszczeniami w terminie z art. 129 ust.4 p.o.ś.; 

2. czy też przysługuje mu wyłącznie prawo do żądania odszkodowania stanowiącego ewentualnie dalszą 

(inną) szkodę przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem 

Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 7 sierpnia 2007 r.” 

 

Pierwszemu zapytaniu nadano w Sądzie Najwyższym sygnaturę akt: III CZP 114/15, drugiemu natomiast sygn. 

akt: III CZP 7/16 

 

Wnoszę, aby Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do wskazanych powyżej postępowań 

odwoławczych XXIII Ga 1776/14 (Sąd Okręgowy w Warszawie) i I ACa 1424/14 (Sąd Apelacyjny w 

Warszawie) ( w chwili obecnej  przed Sądem Najwyższym sygn. akt: III CZP 114/15 i III CZP 7/16) i zajął 

stanowisko w obronie konstytucyjnych praw (w szczególności prawa do zdrowia i życia) kilkudziesięciu 

tysięcy obywateli. Mam świadomość, że Rzecznik zajmuje się wieloma sprawami, ale obok tak jawnego, 

jaskrawego naruszenie praw obywatelskich, braku poszanowania dla zasad państwa prawa nie może przejść 

obojętnie. Niezbędne jest, aby Rzecznik czuwał nad prawidłowością postępowania przed Sądem Najwyższym, bo 

presja ochrony finansowych interesów przedsiębiorstwa państwowego, może mieć znaczenie i na tym 

najwyższym szczeblu.  

 

Obawy te są w pełni uzasadnione. Z informacji, jakie docierają do mieszkańców OOU, na Sądy wywierana jest 

presja, aby „eliminować” tzn. nie powoływać do opiniowania biegłych, którzy wydają niekorzystne dla PP Porty 

Lotnicze opinie, a w Sądach organizowane są spotkania na temat tego, które opinie można uznawać, a które nie. 

Nie są to już tylko krążące między mieszkańcami OOU plotki, ale opisuje to prasa – w  artykule pt. „Sądzie sądź!, 

Chopinie płać!”, który ukazał się w lokalnej gazecie Hossa w dniu 29 stycznia 2016 roku czytamy: „Jak 

usłyszeliśmy od jednego z sędziów Sądu Rejonowego, musi on dopuścić opinię drugiego biegłego, gdyż 

niedawno odbyło się spotkanie z sędziami Sądu Okręgowego, na którym powiedziano wprost, że wyroki 

wydawane na podstawie opinii biegłego (…) będą uchylane przez sąd drugiej instancji (rozpoznający apelację). 

Sędzia prowadząca sprawę powiedziała, że była zdecydowana oddalić wniosek o drugiego biegłego i wydać 

wyrok uwzględniający powództwo w całości, ale na spotkaniu uświadomiono jej, że taki wyrok nie 

utrzyma się w mocy (sędzia będzie mieć wtedy złe statystyki pracy – dużo spraw skierowanych do ponownego 

rozpoznania, to gorsza ocena od wizytatora i mniejsza szansa na awans do Sądu Okręgowego).” 

 

Podkreślić należy, że waga sprawy jest ogromna, gdyż odpowiedź na ww. pytania przez Sąd Najwyższy pozwoli 

jednoznacznie wyjaśnić wszelkie problemy prawne istotne w sprawach tysięcy mieszkańców Obszaru 

Ograniczonego Użytkowania dla Portu im. F. Chopina w Warszawie. Chcemy, aby obecność konstytucyjnego 

organu, jakim jest urząd Rzecznika Praw Obywatelskich zagwarantował Nam, mieszkańcom Warszawy, prawo do 

rzetelnego, wszechstronnego i obiektywnego rozpoznania sprawy. Chcemy, aby Sąd Najwyższy kierował się 

prawem, wartościami państwa prawa, a nie obroną polityki fiskalnej państwa.  

 

W ostatnim czasie wielokrotnie występował Pan Rzecznik w mediach stając w obronie głośnej sprawy Trybunału 

Konstytucyjnego, argumentując swoje wystąpienia zagwarantowaniem przez Trybunał przestrzegania praw 

obywatelskich. Wskazywał Pan na potrzebę gwarancji praw do niezawisłych, apolitycznych sądów, do szybkiego, 

sprawnego postępowania sądowego. Dlatego też wierzymy, że w sytuacji kiedy mamy do czynienia nie 

z teoretycznym problemem, lecz z problemem rzeczywistym, kiedy to linia orzecznicza sądów powszechnych 

zmierza do pogwałcenia konstytucyjnych praw, łamania praw człowieka i obywatela, w ciszy, poza kamerami, 
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udział Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie, a w szczególności we wskazanych sprawach apelacyjnych, 

w których zadane zostały kluczowe pytanie prawne, zapewni poszanowanie naszych praw. Udział Rzecznika 

Praw Obywatelskich jest niezbędny, aby decydujące było prawo, na czele z Konstytucją, a nie o wyniku 

postępowań sądowych decydowały względy pozaprawne.  

 

Mając na uwadze, że troska o poszanowanie konstytucyjnych zasad i praw są głównym zadaniem  Rzecznika., a 

jednocześnie fakt, że  swoje interwencje Pan Rzecznik podejmuje wobec nawet bardziej błahych spraw, to też 

sprawa taka jak ta, dotycząca tysięcy obywateli, nie powinna pozostać bez należytej ochrony z strony Rzecznika. 

  

Sprawy tysięcy mieszkańców OOU, nie są w niczym gorsze od tych, w których interwencje zostały podjęte, 

dlatego też proszę o wnikliwe zbadanie tematu i przystąpienie, w szczególności do postępowań przed Sądem 

Najwyższym, gdyż ich wynik może ostatecznie przesądzić o prawach tysięcy obywateli, którzy pozostawieni 

zostali sami sobie, bez jakiejkolwiek ochrony, a przepisy prawa, które miały ich chronić, wykorzystywane są 

przeciwko nim.  

 

W odpowiedzi na moje pismo proszę o wskazanie jakie działania w przedstawionej materii Rzecznik Praw 

Obywatelskich podjął,  zamierza podjąć i w jakim ewentualnie  czasie.  

 

 
 
 
 
 
 
………………………………. 
[podpis] 

 


