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Uwagi Stowarzyszenia Ciche Niebo nad Warszawą do projekty uchwały „Program Ochrony 
Środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy 2013.” 

 
1) Stowarzyszenie Ciche Niebo nad Warszawą poruszone losem tysięcy Warszawiaków z 
dzielnic Bemowo, Bielany, Żoliborz cierpiących od dręczącego hałasu emitowanego przez 
latające na minimalnej wysokości (300 m) samoloty lekkie z lotniska Warszawa-Babice, od 
przeszło roku stara się reprezentować ich interesy. 

Jednym z obszarów działań jest dyskusja z Biurem Ochrony Środowiska m.st. 
Warszawy, ostatnio na temat zaprezentowanej mapy akustycznej m.st. Warszawy w części 
hałas lotniczy Bemowo, Bielany, Żoliborz. 

W naszej dyskusji unaoczniła się fundamentalna różnica poglądów. 
BOŚ twierdzi, że poziom hałasu lotniczego z lotniska Babice nie stanowi problemu i mieści 
się w granicach norm. Poziom ten wywodzi on z symulacji komputerowej będącej metodą na 
sporządzenie mapy akustycznej. Zakreśla więc cały obszar oddziaływania hałasem lotniczym 
na kolor żółty (oddziaływanie hałasem 45-50 dB). 

My twierdzimy, że opierać się trzeba nie na wirtualnym matrixie, a realnych 
pomiarach dokonywanych przez mikrofony. Ale pomiary wykazują poziom hałasu w 
przedziale 50-60 dB (kolory pomarańczowy i brązowy). 

Cały czas twierdziliśmy i twierdzimy, że mapa akustyczna w części hałas lotniczy 
Babice jest sporządzona nierzetelnie, ze trzeba przy jej sporządzaniu przyjąć wskaźniki 
krótkoterminowe z pomiarów mikrofonami dokonywanych codziennie i uśredniać co miesiąc. 

Nieprawdą jest, że dyrektywa unijna nakazuje stosować symulacje komputerowe 
długoterminowe. Dopuszcza ona wyjątki od tej reguły. 

Symulacja komputerowa nigdy nie będzie dokładna i można nią manipulować w 
zależności jakie dane wejściowe wprowadzi się do komputera. 

O tych danych wejściowych do dzisiaj milczy Biuro Ochrony Środowiska. 
Dlatego postulujemy odroczenie przyjęcia uchwały Programu Ochrony Środowiska 

Przed Hałasem dla m.st. Warszawy 2013 i zobowiązanie Biura Ochrony Środowiska do 
sporządzenia mapy akustycznej w oparciu o wskaźniki krótkoterminowe (równoważne 
poziomy dźwięku A) z wykorzystaniem monitoringu ciągłego realizowanego przez same 
lotnisko Babice 

bądź 
O sporządzenie dodatkowej mapy z uwzględnieniem tych pomiarów za okres 

najbardziej dokuczliwych miesięcy w roku (maj-październik). 
 
2) W raporcie z konsultacji POŚPH 2013 Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy w 
załączniku 1: „Zestawienie wniosków złożonych w formie pisemnej w okresie 24 czerwca – 
19 lipca 2013” nie jest wymienione pismo Stowarzyszenia Ciche Niebo nad Warszawą z dn. 
12.07.2013 złożone bezpośrednio w BOŚ w dniu 16 .07.2013 p.t. „Uwagi i wnioski (część II) 
do mapy akustycznej Warszawy w części hałas lotniczy Bemowo, Bielany, Żoliborz.  

Jest to naruszenie art.42 Ustawy z dn. 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 159 poz. 1227 z późn.zm.) w związku z art. 119 
ust 2a ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 21 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2008 nr 25 poz.150 
z późn. zm.) – kopia pisma w załączeniu. 

Postulujemy: 
a) Zwrócić się do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy o uzupełnienie w/w  

Załącznika nr1 raportu z konsultacji o pismo Stowarzyszenia CNNW z dn. 12.07.2013 
i zobowiązanie BOŚ do pisemnego odniesienia się  do zawartych w tym piśmie 
wniosków i postulatów, 
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b) Odroczyć podjecie uchwały Program Ochrony Środowiska przed hałasem do czasu 
spełnienia przez BOŚ zaleceń jak w p. 2a) 

c) W przypadku nie odroczenia terminu podjęcia uchwały POŚPH – o uzupełnienie 
uchwały i załącznika nr 1 do Raportu z konsultacji POŚPH o treść pisma 
Stowarzyszenia Ciche Niebo nad Warszawą 
 

3) W projekcie POŚPH na str. 16—18 zamieszczone są tabele „Szacunkowa liczba lokali 
mieszkalnych oraz osób zameldowanych w tych lokalach narażonych na hałas”: ruchu 
drogowego, ruchu kolejowego, ruchu tramwajowego, przemysłowy. 

Brak w zestawieniu takich samych szacunków dla hałasu lotniczego lotnisk Babice i 
Okęcie oraz uzasadnienia dlaczego takiego zestawienia nie przygotowano. 

Postulujemy: 
a) Zwrócić się do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy o uzupełnienie 

powyższych szacunków dla osób zameldowanych w lokalach narażonych na hałas 
lotniczy lotniska Babice w dzielnicach Bemowo, Bielany, Żoliborz 

b) Odroczyć podjecie uchwały Program Ochrony Środowiska przed hałasem do czasu 
spełnienia przez BOŚ zaleceń jak w p. 3a) 
 

4) Na stronie 26 w ostatnim akapicie rozdziału 3.2 „Sieć transportowa” w podrozdziale 
„Transport lotniczy” zawarta jest krótka charakterystyka lotniska Babice: „Lotnisko 
Warszawa – Babice - zlokalizowane na Bemowie, z betonową drogą startową o dł. 1301 m, 
jest lotniskiem współużytkowanym, przeznaczonym do wykorzystywania przez statki 
powietrzne lotnictwa państwowego (lotnictwa służb porządku publicznego, wojskowe) oraz 
cywilnego lotnictwa niekomercyjnego. Jest wykorzystywane głównie przez lotnictwo 
sportowe (aeroklub, śmigłowce, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i inne samoloty 
lekkie.)”  

Opis ten jest nierzetelny i niefachowy.  
Postulujemy: 
Słowa od: „jest lotnikiem współużytkowanym…” do końca rozdziału zastąpić 

zwrotem: 
„Jest lotniskiem użytku wyłącznego, przeznaczonym do wykorzystania przez statki 
powietrzne lotnictwa państwowego (lotnictwa służb porządku publicznego, wojskowego) oraz 
lotnictwo cywilne głównie komercyjne (ośrodki szkolenia, przewoźnicy, właściciele 
samolotów hangarujący samoloty i in.) oraz niekomercyjne (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe). 

Uzasadnienie: 
Według znowelizowanego w dn. 22 maja 2012 Prawa lotniczego lotnisko Babice ma 

status lotniska użytku wyłącznego. 
Wg. wykazu stałych użytkowników lotniska Warszawa-Babice, publikowanego prze 

lotnisko na własnej stronie internetowej, na 14-tu użytkowników stałych 11-tu prowadzi 
działalność komercyjną (78,5%) – Wykaz w załączeniu. 

 
5) na stronie 35 w końcowym rozdziale 4.4 Hałas lotniczy podrozdział Lotnisko Babice 
zawarte jest stwierdzenie, że „..pomiędzy rokiem 2007 a 2012 nastąpiła poprawa warunków 
akustycznych pomimo wzrostu liczby operacji lotniczych.” 
oraz 
„Wyjaśnieniem w/w poprawy jest wdrażanie działań ograniczających emisję hałasu.” 

Nie podano co jest bazą do takich porównań i wysnuwania tak kuriozalnych i 
nieprawdziwych twierdzeń. 

Nieprawdziwe jest twierdzenie, ze wdrażano jakiekolwiek działania ograniczające 
emisję hałasu lotniczego z lotniska Babice. Przyznaje to sam sporządzający program na 
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stronie 93 POŚPH 2013 w rozdziale 6.1.4. „Hałas lotniczy”. Cyt: „Dla lotniska Warszawa-
Babice w POŚPH 2010 nie zaproponowano żadnych zadań mających na celu zmniejszenie 
hałasu lotniczego ze względu na niewielkie przekroczenia dopuszczalnych norm w 
okolicznych terenach mieszkaniowych.” 

Przez cały wzmiankowany okres latały te same samoloty, na tej samej wysokości, 
których hałas był niczym nie izolowany. Lotów z roku na rok jest więcej, Mieszkający na 
dole kręgu nadlotniskowego są dalej bezbronni wobec dręczącego ich z góry hałasu. Przez 
cały wzmiankowany okres nie uległa zmianie trasa kręgu wiodąca nad Bemowem, 
Żoliborzem i Bielanami. O JAKIE NA MIŁY BÓG „WDRAZANIE DZIAŁAŃ” CHODZI? 
Prosimy o ich przedstawienie! 

Prawda jest taka, ze zmniejszyć hałas lotniczy może tylko OGRANICZENIE LICZBY 
OPERACJI LOTNICZYCH! (a tych w roku 2011 na lotnisku Babice było ich 80 909, na 
lotnisku Okęcie w tym samym roku 119 399) 

Jak można twierdzić, ze nastąpiła poprawa warunków akustycznych pomimo wzrostu 
operacji lotniczych? To nieprawda! 

Postulujemy: 
Jak w p. 1) naszego wystąpienia, lub wpisanie zdania „Pomiędzy rokiem 2007 a 2012 
nastąpiło pogorszenie warunków akustycznych z powodu wzrostu liczby operacji lotniczych.” 
wraz z pominięciem zdania wyjaśniającego. 
 
6) Na stronie 100 POŚPH w rozdziale 7 „Analiza trendów zmian klimatu akustycznego” 
wyciągany jest wniosek, że porównując mapy akustyczne 2007 i 2012 cyt: „dla hałasu 
lotniczego liczba ludności narażonej na hałas przekraczający 55dB LDWN zmniejszyła się 
nieznacznie z 33,7 tys. osób (2007) do 33,2 tys. (2012). 

Pytanie skąd te wyliczenia? 
Postulujemy: 
a) Zwrócić się do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy o uzupełnienie 

powyższych szacunków dla osób zameldowanych w lokalach narażonych na hałas 
lotniczy lotniska Babice w dzielnicach Bemowo, Bielany, Żoliborz 

b) Odroczyć podjecie uchwały Program Ochrony Środowiska przed hałasem do czasu 
spełnienia przez BOŚ zaleceń jak w p. 3a),  
bądź: 
pominięcie tego fragmentu w treści Programu. 
 

7) Na stronie 101-102 porównuje się wyniki monitoringu hałasu wokół lotniska Warszawa – 
Babice za lata 2008-2009-2010-2011 przez jeden wybrany miesiąc w roku tzn. czerwiec. 
Stosuje się tu wskaźniki krótkoterminowe – równoważny dźwięk A, mierzony mikrofonem, 
który rzekomo nie może być stosowany przy opracowywaniu mapy akustycznej. 

Wybór miesiąca czerwca do analizy okazuje się być nie przypadkowym To JEDYNY 
miesiąc z sześciu „najgłośniejszych” (maj-październik) który przez 4 lata wykazuje ten sam 
poziom ekspozycji hałasu dziennego w 2-ch punktach pomiarowych (p.p.1 – ul. 
Kolektorska=47,6dB, p.p.2 ul. Kleeberga = ok. 47,7dB) – co ma udowodnić tezę, 
przedstawioną na str. 102 expressis verbis, że „…w przypadku Lotniska Warszawa-Babice 
nie nastąpiła żadna zmiana równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej..”  i 
domyślnie, ze normy dzienne hałasu wg. tego wskaźnika są nienaruszone (55dB dla terenów 
związanych z pobytem dzieci i młodzieży, 60 dB dla terenów budownictwa jedno i 
wielorodzinnego).  

Teza fałszywa, a wybór miesiąca czerwca to manipulacja!  
W każdym z pozostałych miesięcy roku (maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik) 

poziom hałasu dziennego wg. średniej miesięcznej co rok WZRASTA! A oto zestawienia 
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hałasu dziennego z pozostałych miesięcy z lat 2008-2009-2010-2011 dla 2-ch punktów 
pomiarowych (p.p). Uzupełniająco podajemy dane za 2012 i dotychczas dostępne za 2013. 
Ilustrują ciągły wzrost poziomu hałasu rok do roku. Dane podane w dB, zebrane ze strony 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.  
 
 
Lipiec           p.p.1                                p.p2 
2008             46,5                                 44,7 
2009             49,2     46,9 
2010             51,1                                 54,4 
2011             53,3                                 54,4 
2012             47,8                                 55,7 
2013             56,8                                 53,3 
 
Sierpień 
2008             45,8                                 44,7 
2009             47,5                                 46,9 
2010             55,0                                 51,3 
2011      brak wyliczeń równoważnego poziomu dźwięku A      57,5 
2012      brak wyliczeń równoważnego poziomu dźwięku A      53,6 
2013             57,2                                 53,1 
 
Wrzesień 
2008             46,7                                47,3 
2009             47,8                                47,9 
2010       brak wyliczeń równoważnego poziomu dźwięku A    53,8 
2011       brak wyliczeń równoważnego poziomu dźwięku A    57,9 
2012             50,3                                53,6 
2013             55,9                                53,6 
 
Październik 
2008      brak wyliczeń równoważnego poziomu dźwięku A     47,3 
2009             49,1                                48,7 
2010      brak wyliczeń równoważnego poziomu dźwięku A     53,2 
2011      brak wyliczeń równoważnego poziomu dźwięku A     59,5 
2012             55,9                                51,5 
2013 
 

Z uwagi na fakt, że punkty pomiarowe ustawione są w odległości ok. 4 kilometrów od 
siebie, na obszarze kręgu nadlotniskowego, przyjąć należy, że na całym obszarze kręgu 
emisja hałasu jest na zbliżonym poziomie. 

Wielokrotnie w ciągu tych lat granica hałasu 55 dB była przekraczana. Jest to poziom 
dźwięku niedopuszczalny dla terenów związanych z pobytem dzieci i młodzieży. Na obszarze 
kręgu znajduje się min. 100 obiektów (żłobki, przedszkola, szkoły) na które oddziaływuje 
ponadnormatywny hałas. Zdrowie  dzieci i młodzieży tam przebywających jest zagrożone. 
Postulujemy: 

Zastąpić miesiąc porównawczy czerwiec innym miesiącem np. lipcem (jako jedyny 
ma pełne zapisy przez 4 lata).  

Zamieścić tabelę z lat 2008-2011 z miesiącem lipcem. Następnie dokonać analizy na 
podstawie tego miesiąca i zapisać: 
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„W przypadku lotniska Babice nastąpiła zmiana równoważnego poziomu dźwięku w porze 
dziennej przez wzrost poziomu tego hałasu z 44,7dB w 2008 rr. Do 57,9dB w 2011 r. (p.p. nr 
2).” 

 
8) Na stronie 160-161 w rozdziale 10.4.2. Szczegółowe zadania programowe w zakresie 
ochrony środowiska przed hałasem lotniczym – Lotnisko Warszawa Babice napisano: 
A) „ źródłem skarg związanych z funkcjonowaniem lotniska Babice są przede wszystkim: 
a) operacje startów we wczesnych godzinach porannych w weekendy i inne dni wolne od 
pracy. 
b) duża liczba operacji lotniczych w niektórych godzinach. 
Postulujemy: 

Dopisanie p.pkt. c) nietrzymanie przez pilotujące załogi trasy kregu nadlotniskowego i 
zalecanej wysokości przelotu. 

Uzasadnienie: 
Trasa kręgu ma z grubsza kształt czworokąta o dł. Ok. 20 km Załogi świadome braku 

kontroli ze strony wieży i trudności w udowadnianiu przez postronnych obserwatorów 
nieprawidłowych przelotów nagminnie skracają sobie trasę, nie zachowując kątów przy 
skrętach, jak również lekceważą nakaz trzymania się osi trasy kręgu i trzymania wysokości. 
„Korytarz” w którym latają mieści się ok. 300 m. na lewo i prawo od osi kręgu, tzn. ma 
szerokość ok. 600 m. 

B) „Dlatego należy: 
   a)  Stopniowo i w perspektywie krótkoterminowej ograniczyć godziny funkcjonowania 
lotniska w weekendy i inne dni wolne od pracy, tak żeby starty (dotyczy to lotów 
szkoleniowych i komercyjnych) nie odbywały się przed godziną 8.00 i po godzinie 22.00 
   b) Wprowadzić  ograniczenie maksymalnej liczby operacji lotniczych wykonywanych w 
jednej godzinie. Ze względu na różną percepcję hałasu w zależności od pory doby, limity te 
należy ustalić oddzielnie dla pory dnia i nocy. Ustalenie limitów liczby operacji powinno być 
przeprowadzone na drodze negocjacji społeczności lokalnej z zarządem lotniska, z udziałem 
Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego.” 
Postulujemy: 

Zastąpić zapisy p.pkt. a i b zapisem: 
Należy: 

a) Wprowadzić dla lotnictwa cywilnego zakaz wykonywania na trasie kręgu 
nadlotniskowego lotniska Babice lotów wielokrotnych, ciągłych przez tę samą 
maszynę. 

b) Ograniczyć liczbę podmiotów lotnictwa cywilnego korzystających z lotniska Babice o 
komercyjne ośrodki szkolenia lotniczego. 

c) Wprowadzić zakaz wykonywania lotów przez lotnictwo cywilne w weekendy i inne 
dni wolne od pracy w godzinach porannych (do 10ºº) i wieczornych (po 20ºº). 

Uzasadnienie: 
Przeważającą liczbę operacji lotniczych wykonują komercyjne ośrodki szkolenia. Kurs 

na pilota wymaga przelatania 50 godz. Zakładając, że wszystkie godziny adept wylatuje na 
trasie kręgu nadlotniskowego lotniska Babice to jeden szkolący jest w stanie wykonać 
50x60:7= 428 operacji lotniczych w czasie jednego szkolenia. Jeden przelot po trasie kręgu to 
6-8 min., każdy przelot musi zakończyć się dotknięciem ziemi i ponownym startem 
(procedura „touch and go”). Pełny kurs na pilota to cena 10 -20 000 zł. Z jednej strony 
ośrodki szkolą kilkunastu do kilkudziesięciu pilotów rocznie, a na dole z powodu dręczącego 
hałasu cierpi kilka tysięcy warszawiaków. 

Nie ma żadnego uzasadnienia społecznego dla dalszego korzystania przez komercyjne 
ośrodki szkolenia z państwowego lotniska. 



str. 6 

 

Wokół Warszawy jest niezliczona liczba trawiastych pól z dojazdem, na których 
zrzeszenie ośrodków komercyjnych jest w stanie zainwestować w trawiaste lotnisko. Taka 
infrastruktura też wystarczy do prowadzenia szkoleń. 
C) „ Ponadto, dla pełniejszej identyfikacji skali narażenia na hałas i minimalizacji konfliktu 
społecznego, zaleca się konsultowanie lokalizacji punktów pomiarowych ciągłego 
monitoringu hałasu z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz Biurem Ochrony 
Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 
środowiska w Warszawie.” 
Postulujemy: 

Zastąpić ten zwrot zobowiązaniem: 
Ponadto zobowiązuje się Biuro Ochrony Środowiska do wygospodarowania środków dla 
ustawienia lub zorganizowania min. 2-ch punktów pomiarowych na trasie kręgu 
nadlotniskowego lotniska Babice, w tym jednego na terenie placówki związanej z pobytem 
dzieci i młodzieży, niezależnie od 2-ch punktów prowadzonych przez lotnisko Babice. 

Uzasadnienie: 
Nie mamy zaufania do wyników pomiarów ciągłych wykonywanych przez firmę 

wybraną przez Lotnisko Babice. Wielokrotnie dochodziło do przerw w dostarczaniu danych 
miesięcznych, a i sposób prezentacji budzi nasze wątpliwości. 

Uważamy, że wskazany jest udział czynnika publicznego, niezależnego od lotniska 
przy prowadzeniu pomiarów hałasu lotniczego emitowanego przez lotnisko Babice. 
 
9)  na str. 174 w rozdziale Analizy map akustycznych fragment zat. Hałas lotniczy. 
Postulujemy: 

Do zdania „Lotnisko położone jest pośród silnie zabudowanych terenów dzielnicy 
Bemowo.” Dopisać po przecinku: „a jego krąg nadlotniskowy obejmuje dzielnice Bemowo, 
Żoliborz i Bielany.” 
 
10) na str. 176 w rozdziale Kierunki programowe ochrony środowiska przed hałasem w części 
Hałas lotniczy w części dot. lotniska Babice streszcza się dotychczasowe propozycje POŚPH 
2013 odnośnie środków zaradczych ograniczających hałas lotniczy. 

Ten opis proponujemy zmienić w zależności od tego, które z naszych postulatów 
zostałyby uznane. 

W przypadku braku uznanie naszych postulatów prosimy o zmianę zdania 
„Zagrożenie warunków akustycznych wokół lotniska Warszawa-Babice nie jest duże.” 
na zdanie: 
„Zagrożenie warunków akustycznych wokół lotniska jest duże, szczególnie o okresie maj – 
październik każdego roku,  i jest źródłem licznych skarg mieszkańców żyjących na obszarze 
kręgu nadlotniskowego i w okolicach lotniska.” 
 
Warszawa dnia 28 listopada 2013 
 
 

                    Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Ciche Niebo nad Warszawą 

 
                             Zbigniew Franczak 

 
 
 

 


