
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza
oraz senatora Stanis³awa Karczewskiego

na 40. posiedzeniu Senatu
w dniu 23 wrzeœnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senatorowie ziemi radomskiej zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o wskazanie przewidywanego

przez Pana Ministra terminu przekazania gminie miasta Radomia terenu o powierzchni oko³o 24 ha,
jaki ma otrzymaæ radomski samorz¹d w formie darowizny z przeznaczeniem pod budowê cywilnego por-
tu lotniczego w Radomiu, zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu
niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

Pragniemy zwróciæ uwagê na fakt, ¿e bez wymienionego terenu, na którym ma powstaæ miêdzy inny-
mi terminal pasa¿erski, wie¿a kontroli lotów i baza dla lotniskowej stra¿y po¿arnej, nie jest mo¿liwe
uruchomienie cywilnej dzia³alnoœci lotniczej na wojskowym lotnisku Radom – Sadków.

Wobec powy¿szego, przekazana w dniu 16 wrzeœnia 2009 r. zgoda ministra Skarbu Pañstwa na do-
konanie u¿yczenia gminie miasta Radomia oko³o 135 ha, obejmuj¹cych miêdzy innymi wspóln¹ z woj-
skiem drogê startow¹, drogi ko³owania, bez jednoczesnej zgody na dokonanie darowizny terenu
o powierzchni 24 ha, na którym powstanie wy³¹cznie cywilna infrastruktura, zgodnie z przygotowanym
na zlecenie gminnej spó³ki Port Lotniczy „Radom” SA masterplanem, uniemo¿liwia skuteczne urucho-
mienie cywilnej dzia³alnoœci lotniczej w Radomiu.

Nadmieniamy, i¿ Port Lotniczy „Radom” SA jest gotowy do rozpoczêcia stosownych inwestycji na lot-
nisku Radom – Sadków, posiada podpisan¹ z wojskowym u¿ytkownikiem lotniska umowê operacyjn¹
oraz gotow¹ dokumentacjê rejestracyjn¹, w tym aktualne mapy lotniskowe i przeszkodowe, umo¿li-
wiaj¹ce przysz³y wpis równie¿ do rejestru lotnisk cywilnych, jaki prowadzi Urz¹d Lotnictwa Cywilnego.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ Port Lotniczy „Radom” SA, docelowo jako lotnisko u¿ytku publicznego, zo-
sta³ wskazany jako port wspomagaj¹cy warszawskie Okêcie podczas Euro 2012, szybkie przekazanie
terenów niezbêdnych do uruchomienia cywilnej dzia³alnoœci lotniczej jest bardzo oczekiwane przez
spó³kê, a przede wszystkim przez spo³ecznoœæ radomsk¹.

Mamy nadziejê, ¿e udzielona przez Pana Ministra informacja usprawni dotychczasowe dzia³ania
zwi¹zane z budow¹ cywilnego portu lotniczego w Radomiu.
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