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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przegl¹d dokumentów programowych dotycz¹cych lotnictwa, przygotowywanych w ostatnich latach

przez Pañski resort, tworzy nastêpuj¹cy obraz.
Dysponujemy obecnie sieci¹ lotnisk komunikacyjnych, funkcjonuj¹c¹ w prawie niezmienionej postaci

od wielu lat, na któr¹ sk³adaj¹ siê, oprócz Okêcia i Rêbiechowa, lotniska wykorzystywane niegdyœ wspól-
nie przez wojsko i PLL LOT, dziœ niekiedy przez jednostki wojskowe ju¿ opuszczone. Istnieje ponadto na
terenie kraju sieæ kilkudziesiêciu lotnisk wojskowych, z których si³y zbrojne wykorzystuj¹ tylko czêœæ. Po-
zosta³e, zwykle te zlokalizowane dalej od miast, s¹ niekiedy traktowane przez miejscow¹ spo³ecznoœæ jako
szansa na powstanie w przysz³oœci komunikacji lotniczej. I wreszcie mamy w Polsce kilkadziesi¹t lotnisk
od wielu dziesiêcioleci wykorzystywanych przez ma³e lotnictwo, w tym przez aerokluby.

Komunikacja lotnicza koncentruje siê dziœ na kilku lotniskach ze sztuczn¹ nawierzchni¹ w tak zwa-
nych portach lotniczych. Do tego ekskluzywnego klubu usi³uj¹ do³¹czyæ inne, du¿e obiekty, jak na przy-
k³ad podwarszawski Modlin. W najbli¿szym dziesiêcioleciu sieæ cywilnych portów lotniczych, jeœli
zachowane zostan¹ korzystne tendencje, powiêkszy siê mo¿e o kilka, mo¿e o kilkanaœcie istniej¹cych
lotnisk. Nie wydaje siê mo¿liwe, aby w przewidywalnej perspektywie do obs³ugi komunikacji zosta³a
w³¹czona wiêkszoœæ ma³ych lotnisk general aviation o trawiastych i betonowych drogach startowych
d³ugoœci poni¿ej 2000 m (cyfry kodu referencyjnego ICAO od 1 do 3).

Choæ obecnie samoloty komunikacyjne nie korzystaj¹ z takich lotnisk, nale¿y liczyæ siê z tym, ¿e
w odleglejszej perspektywie ni¿ objêta strategiami rozwoju lotnictwa komunikacja lotnicza wewn¹trz
kraju znacznie siê rozwinie, a wzglêdy ekonomiczne pozwol¹ na szersze zastosowanie w niej statków
krótkiego startu i l¹dowania (STOL) lub œmig³owców. Wtedy lotnisko, na którym TODA (take off distance
available) wynosi oko³o 1000 m mo¿e staæ siê obiektem w pe³ni u¿ytecznym do celów komunikacyjnych,
zw³aszcza wówczas, gdy le¿y, jak wiele lotnisk aeroklubowych, wewn¹trz aglomeracji, blisko jej cen-
trum. Wtedy lotniska sportowe, dziœ mniej istotne, stan¹ siê cennym elementem przestrzeni publicznej,
pod jednym wszak¿e warunkiem, takim mianowicie, ¿e uda siê zapewniæ bezpieczne procedury podejœæ
do tych lotnisk poprzez zachowanie w ich rejonie stosownych ograniczeñ zabudowy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy w opinii resortu obowi¹zuj¹ce obec-
nie zasady ustalania lokalizacji obiektów budowlanych w rejonie lotnisk sportowych gwarantuj¹ zacho-
wanie ich cennej substancji dla lepszej, lotniczej przysz³oœci – wprost mówi¹c – dla przysz³ych pokoleñ
pasa¿erów.
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