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SKARGA 

na zaniechania, działanie i bezczynność zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Środowiska m.st. 

Warszawy Pana Pawła Lisickiego. 

 

Urzędnikowi owemu podlegają m.in. problematyka hałasu lotniczego emitowanego 

przez lotnictwo cywilne korzystające z lotniska MSW – Warszawa-Babice, w tym hałas 

dręczący mieszkańców Bemowa, Żoliborza i Bielan mieszkających na trasie kręgu 

nadlotniskowego lotniska Babice. 

Problematyką ta usiłowaliśmy zainteresować Panią Prezydent pismem z dn. 

16.09.2013 (kopia w załączeniu) gdzie m.in. wnosiliśmy o objęcie osobistym nadzorem 

działalności BOŚ. 

Jedynym rezultatem w/w wystąpienia było zaproszenie nas przez zastępcę burmistrza 

Bemowa Pana K.Zygrzaka, który nie odnosząc się do ani jednego z naszych postulatów 

oświadczył, że lotnisko będzie dalej funkcjonowało, bo takie są :”decyzje polityczne”. 

Dowiodło to totalnego niezrozumienia naszych działań, bo zmierzamy nie do likwidacji 

lotniska, tylko do ograniczenia ruchu samolotów krążących wokół Warszawy na niskiej 

wysokości tylko dla realizacji komercyjnych kursów prywatnych ośrodków szkolenia. 

Liczba operacji lotniczych na lotnisku Warszawa-Babice wg. skorygowanych danych 

w roku 2011 wynosiła 40 447, a w latach następnych niewiele mniej. W dni spełniające 

warunki do lotów z widocznością (VFR) nad dachami posesji na kręgu nadlotiskowym na 

wys. od 100 do 300 m. przelatuje do 400 razy samolot, emitując często co kilkadziesiąt 

sekund hałas przekraczający 80 dB. Zdecydowaną większość tych przelotów czynią samoloty 

ośrodków szkoleniowych. W ramach kursu jeden adept wylatać musi 40 godzin, co daje ok. 

350 przelotów po kręgu. 

I to nie o likwidację lotniska, ale likwidację wielokrotnych przelotów po kręgu przez 

tę samą maszynę cywilną walczy nasze Stowarzyszenie. Ograniczenie to w niczym nie 

naruszy interesów pozostałych uczestników cywilnych lotniska mogących dokonywać 

jednorazowych startów i lądowań. Komercyjne ośrodki szkoleń mogą przenieść się na 

lotniska (nawet trawiaste) poza Warszawę, by latać nad obszarami niezabudowanymi. 

Tych oczywistych planów nie akceptuje, a nawet je zwalcza Pan Paweł Lisicki. W naszych 

blisko rocznych kontaktach dał się poznać jako bezkrytyczny stronnik interesów cywilnych 

włodarzy lotniska, za nic mając ani ochronę środowiska przed hałasem i zanieczyszczeniami, 

ani ochronę interesów dręczonych hałasem mieszkańców Warszawy. 

Rzeczonemu urzędnikowi zarzucamy: 

1. Brak reakcji na zarzuty do mapy akustycznej „Hałas lotniczy dzielnic Bemowo, 

Bielany, Żoliborz” 2013 że: 

a) Nie korzysta z pomiarów z natury tylko symulacji komputerowej, 

b) Jest sporządzona za cały rok kalendarzowy, a kulminacja lotów VFR występuje w 

okresie maj-październik, przez co całoroczny wynik został „rozcieńczony”. 
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c) Nie bierze pod uwagę strefy startów (ok. 3 km długości, przemiennie w stronę płn. 

i płd.) gdzie warunki akustyczne przez niską wysokość i pracujący na wysokich 

obrotach silnik są dużo gorsze niż na pozostałych odcinkach kręgu. 

2. Przygotowanie projektu uchwały Rady Warszawy Program Ochrony Środowiska 

przed Hałasem (listopad 2013) ze zmanipulowanymi danymi do tabeli: „Porównanie 

wyników ciągłego monitoringu hałasu wokół lotniska Warszawa-Babice od 2008 do 

2011”. Zaproponowane dane dotyczyły miesiąca czerwiec, co dało niezmienny wynik 

47,5 dB przez wszystkie lata, kiedy zaś wybór każdego innego miesiąca pokazałby 

tendencje rosnącą. Po naszej interwencji u Przewodniczącego Komisji Ochrony 

Środowiska Rady Warszawy do porównania w uchwale POŚPH przyjęto miesiąc 

lipiec z danymi: za rok 2008 – 46,5 dB, 2009 – 49,2 dB, 2010 – 51,1 dB, 2011 – 53,3 

dB. 

3. Bezczynność i arogancję w zakresie realizacji p. 10.4.2 Uchwały Program Ochrony 

Środowiska Przed Hałasem dla m.st. Warszawy (grudzień 2013) mówiącego o 

ograniczeniu maksymalnej liczby operacji lotniczych. Cyt: „Ustalenie limitów 

operacji powinno być przeprowadzone na drodze negocjacji społeczności lokalnej z 

zarządem lotniska, z udziałem Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy 

oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.” Do dnia dzisiejszego BOŚ nie  przedsięwziął w 

tej sprawie żadnej inicjatywy, a na nasz zarzut w piśmie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego z dn. 22.07.2014 (OS-I-AŚ.6251.1.2014 AGL - w 

załączeniu) Pan Lisicki odpowiada i pisze, że „…uchwała nie nakazuje realizacji 

obowiązku w trybie natychmiastowym. Realizacja powyższych działań przewidziana 

jest do roku 2018.”! Wymowa tej wypowiedzi jest oburzająca, bo oznacza, że dręczeni 

przez hałas Warszawiacy mogą poczekać jeszcze 4 lata! aż odpowiedzialny za temat 

urzędnik raczy się wziąć do pracy. Z przykrością konstatujemy, że pismo powyższe 

sygnowane jest „z up. Prezydent m.st. Warszawy.” 

4. Bezczynność w zakresie realizacji p.10.4.2 powyższej uchwały mówiącej iż dla 

minimalizacji konfliktu społecznego „…zaleca się konsultowania lokalizacji punktów 

pomiarowych ciągłego monitoringu hałasu z przedstawicielami społeczności lokalnej 

oraz Biurem Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i Mazowieckim 

Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.” Do dnia dzisiejszego 

konsultacje takie nie zostały zorganizowane, a wadliwe lokalizacje obowiązkowych 

punktów pomiarowych dają oręż lobby lotniczemu do kłamliwych wypowiedzi, że 

normy hałasu nie zostały przekroczone. (dodatkowo patrz p.8) 

5. Wadliwe i niekorzystne dla mieszkańców kręgu wynegocjowanie z organizatorami 

szkoleń ograniczeń w lotach komercyjnych w czasie weekendów i dni wolnych od 

pracy do godzin od 8°° do 22°°, podczas gdy lotnisko czynne jest od 6°° do 22°° ! 

„Ochłap” 2-ch godzin snu więcej w dni wolne dla dręczonych hałasem na forum Rady 

Miasta Pan Lisicki przedstawił jako triumf negocjacyjny, i nie omieszkał 

zaproponować go w treści Uchwały POŚPH, co się niestety stało. 

Program minimum dla dręczonych hałasem to całkowity zakaz lotów po kręgu 

w w/w dni, dla regeneracji psychicznej organizmu masakrowanego hałasem przez 

pozostałe dni tygodnia. 
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6. Tolerowanie faktu przekroczenia norm hałasu dla terenów zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży – 55dB wg. Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007 „W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku”. 

Obowiązkowy przyrząd pomiarowy przy ul. Kolektorskiej 4 posadowiony jest 

kilkadziesiąt metrów od Przedszkola Integracyjnego nr 247 przy ul. Bieniewickiej 32. 

Wskazywał on w roku 2013 równoważne poziomy dźwięku A w poszczególnych 

miesiącach: czerwiec – 55,8 dB, lipiec – 56,8 dB, sierpień – 57,2 dB, wrzesień  -55,9 

dB, październik – 55,1 dB. Jest to ewidentne przekroczenie urzędowych norm! 

Ten sam poziom hałasu dotykał teren przedszkola, gdyż odchylenie na 

długości 75 m. na poziomie gruntu (tyle dzieli przyrząd od budynków przedszkola) 

daje utratę 0,2 dB (rysunek z wyliczeniami w załączeniu). 

Zbliżony poziom hałasu panuje na całym obszarze kręgu nadlotniskowego, 

gdzie znajduje się ok. 100 placówek dla dzieci i młodzieży. 

7. Bezczynność wobec negatywnego oddziaływania na środowisko hałasem lotniczym i 

spalinami polegającą na nie wydaniu w trybie art. 362 Prawa Ochrony Środowiska 

decyzji o obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia 

pomimo wniosku naszego Stowarzyszenia. 

Negatywne oddziaływanie na środowisko przeszło 40 000 operacji lotniczych 

rocznie i lotów na niskiej wysokości jest ewidentne. Demolują one system nerwowy 

ludzi mieszkających na trasie kręgu i destruktywnie wpływają na faunę i florę terenów 

zielonych (rezerwat przyrody „Las Bielański”, Las Młociny, Las Bemowo, Lasek na 

Kole). Pomimo tego BOŚ odmawia wszczęcia postępowania o wydanie decyzji 

ograniczającej liczbę lotów samolotów cywilnych operujących z lotniska Babice 

poprzez zakaz wykonywania ciągłych lotów po kręgu. (Postanowienie nr. 

142/OS/2014 z dn. 02.07.2014 w załączeniu) 

8. Bezczynność i brak reakcji i odpowiedzi na wniosek naszego Stowarzyszenia z dn. 

09.06.2014 o nałożenie w trybie art. 178 Prawa Ochrony Środowiska obowiązku na 

zarządzającego lotniskiem Babice prowadzenia ciągłych pomiarów hałasu na terenie 

szkoły lub przedszkola położonego pod kręgiem nadlotniskowym (treść pisma w 

załączeniu). 

 

W naszej opinii przedstawione wyżej zarzuty w pełni wykazują brak troski 

Pawła Lisickiego o środowisko, lekceważenie dręczonych hałasem lotniczym 

mieszkańców kręgu lotniska Babice i sprzyjanie właścicielom ośrodków 

szkoleniowych operujących z lotniska Babice. 

Wnosimy o wyciągniecie konsekwencji służbowych wobec w/w i 

spowodowanie wszczęcia postępowania w trybie art.  362 Prawa Ochrony Środowiska 

o wydanie zakazu wykonywania ciągłych, wielokrotnych lotów po kręgu przez ten 

sam statek powietrzny obowiązującego na terenie lotniska Warszawa Babice. 

 

 

            Z poważaniem 

                   Zbigniew Franczak 

                                  Prezes Zarządu  

                                                            Stowarzyszenia Ciche Niebo nad Warszawą 
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W załączeniu: 

1) Kopia pisma do Prezydent m.st. Warszawy 

2) Rysunek z opinią 

3) Postanowienie BOŚ nr 142 z dn. 02.07.2014 

4) Wniosek Stowarzyszenia CNNW z dn. 09.06.2014 do BOŚ 

5) Pismo Pawła Lisickiego do SKO z dn. 22.07.2014 

 

 

Do wiadomości: 

1) Przewodniczący komisji Ochrony Środowiska Rady Warszawy 

2) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

3) Minister Ochrony Środowiska 

4) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

5) Burmistrz Dzielnicy Bemowo 

6) Burmistrz Dzielnicy Bielany 

7) Burmistrz Dzielnicy Żoliborz 

8) Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa 

9) Zielone Mazowsze 

10) Gazeta Wyborcza Stołeczna. 
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