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Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek
w sprawie przelotów awionetek i helikopterów nad osiedlem

(Interpelacja z inicjatywy Doroty Jankowskiej-Lamchy)

Marcin Kluś
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy

Szanowny Panie Przewodniczący,
zwracamy się z zapytaniem, czy Zarząd Dzielnicy nie zechciałby się włączyć w
korespondencję z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz poprzeć starania Mieszkańców
o zmianę map nawigacyjnych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i zgłosić
uciążliwości niskich lotów małych samolotów/helikopterów nad Kamionkiem do
Prezydenta m.st. Warszawy. Celem jest zaprzestanie niskich lotów widokowych i
szkoleniowych prywatnych awionetek i śmigłowców nad naszą dzielnicą.

Uzasadnienie

Mieszkańcy Kamionka, w szczególności obrzeża Parku Skaryszewskiego i
Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych zgłaszają dużą uciążliwość hałasu wywołanego
nisko przelatującymi samolotami i śmigłowcami wykonującymi komercyjne loty
widokowe oraz szkoleniowe. Dzieje się tak od 2018 roku. Intensywność lotów
wzrosła z uwagi na anulowanie w czerwcu 2022 przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze ograniczeń lotów komercyjnych nałożonych przez Prezydenta m.st.
Warszawy na Centrum Usług Logistycznych zarządzającym Lotniskiem na Bemowie.
Loty komercyjne realizowane są głównie w godzinach popołudniowych i w weekendy,
czyli wtedy kiedy Warszawiacy wracają po pracy do domów i chcą odpocząć, a
częstotliwość przelotów bywa wręcz absurdalna, bo co 2-3 minuty.

Należy podkreślić, że podstawowy problem z przelotami jest taki, że są realizowane
bardzo nisko, ok. 300-400 m nad naszymi głowami i generują uciążliwy hałas z
absurdalną częstotliwością. Przykład generowanego hałasu jest dostępny na
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=r49VOvg-0Pk.

Korespondencja poszczególnych Mieszkańców z Urzędem Lotnictwa Cywilnego nie
przyniosła oczekiwanych rezultatów, oprócz wyjaśnienia, że w tej okolicy znajduje się
tor dolotów i dolotów lotniska Babice pomiędzy punktami nawigacyjnymi ,,zulu” i
,,november”, gdzie przepisy pozwalają na latanie na wysokości od 300 do 600 m
oraz porady, że każdy zaobserwowany lot niezgodny z przepisami należy zgłosić na
Policję lub do ULC podając datę, godzinę oraz symbole widniejące na statku
powietrznym. Niestety po pierwsze:
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- loty niezgodne z przepisami, szczególnie loty tranzytowe trasą „nad Wisłą”
szczególnie atrakcyjną dla zamiejscowych pilotów są opornie analizowane
przez ULC – urząd przez wiele miesięcy przesuwa termin rozpatrzenia skarg,
a nawet rozpatrzone nie niosą dla pilotów żadnych restrykcji, poza faktem
stwierdzenia, że: „powzięto wątpliwości w zakresie wykonania opisanego lotu
zgodnie z przepisami ruchu lotniczego”;

- część jednostek nie ma włączonych transponderów albo ma za stary samolot
na instalację transpondera, więc Mieszkańcy korzystający z aplikacji
flightradar24.com nie mają szans zgłosić zbyt niskich lotów.

Analizując temat okazało się, że procedowanie dolotów czy odlotów z lotniska Babice
na wysokości Kamionka jest fikcyjnym rozwiązaniem. Samoloty i helikoptery lecą nad
Kamionkiem na tej samej wysokości jak po okręgu przylotniskowym, czyli ok.
400-500 m n.p.m. więc nie realizują wznoszenia lub opadania charakterystycznego
dla tych procedur lotniczych. Tym bardziej, że odległość od lotniska do Kamionka po
trasie to ok. 18 km. Absurdem jest tak duża uciążliwość odczuwana przez
Mieszkańców na trasie 18 km i dalej od lotniska.

Dla przypomnienia – dozwolony pułap lotu nad Warszawą poza obszarem
odlotu/dolotu to 2000 m, więc i taki pułap powinien być obowiązujący dla
samolotów/helikopterów z lotniska Babice.

Mamy świadomość, że Wisła w naszej okolicy, Stadion Narodowy, rozległy park,
Saska Kępa oferują unikatowe walory widokowe, co przyciąga wiele prywatnych firm
lotniczych zarówno z lotniska Babice, jak i z lotnisk nawet spoza Warszawy, jednak
takie loty nie mogą być realizowane ze szkodą dla lokalnej społeczności, tym
bardziej, że Prezydent m.st. Warszawy nie wyraził i nie wyrazi zgody na loty
widokowe nad Warszawą, co mamy na piśmie z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.
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Spodziewaliśmy się odczuć wyraźną ulgę, kiedy w czerwcu 2019 roku Biuro Ochrony
Środowiska, działając w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, drogą decyzji
administracyjnej nałożyło na lotnisko Babice ograniczenie oddziaływania na
środowisko przez:

- Ograniczenie liczby operacji w ciągu dnia do 100 i 10 w ciągu godziny;
- Nałożenie obowiązku wyposażenia statków powietrznych w transpondery o

pełnych możliwościach;
- Prowadzenie rejestru operacji lotniczych i przekazywanie go do ewidencji

biura;
- Minimum 9 punktów stałego monitoringu hałasu.

Terminem wdrożenia decyzji przez lotnisko był 30.03.2020 r.

Nasi Mieszkańcy nie odczuli jednak żadnej ulgi, ale od razu poczuli zwiększone
naloty po decyzji SKO anulującej ww. decyzję Prezydenta.

Trudno zaakceptować, by prywatne firmy lotnicze zarabiały kosztem zdrowia i
spokoju naszych Mieszkańców. Niskie i coraz częstsze przeloty są nie tylko uciążliwe
ze względu na hałas, ale narażają Mieszkańców na niebezpieczeństwo. Należy
przypomnieć, że za sterami samolotów szkoleniowych mogą siedzieć już 16-latkowie.
Sytuacja, kiedy młodzi adepci lotnictwa za sterami zbyt starych na instalację
transpondera samolotów (informacja z PAŻL) próbujących swoich sił nad gęsto
zaludnioną Warszawą brzmi jak okrutny żart.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że inne podmioty korzystają bezprawnie z trasy nad
Kamionkiem, np. firma Sky Poland, której helikoptery od ubiegłego roku wykonują
wielokrotne w ciągu dnia przeloty widokowe oraz trwające ok. minuty niskie zawisy
nad Kamionkiem i Parkiem Skaryszewskim, przez co narażają ludzi na
potencjalne niebezpieczeństwo, Z dostępnych materiałów wiadomo, że manewr
zawisu jest manewrem znacznie obciążającym silnik helikoptera, w porównaniu do
lotu postępowego i niesie też ze sobą znacznie więcej zagrożeń. W sytuacji, kiedy
jak to mówią piloci „odetnie silnik“ albo w sytuacji nagłej niedyspozycji pilota, grozi
nam w najlepszym wypadku „względnie kontrolowana katastrofa“. Pomimo
skarg do ULC firma dalej wykonuje loty, a Mieszkańcy rozważają zgłoszenie sprawy
do Prokuratury.

Podkreślamy, że konieczne przeloty służb ratunkowych i porządkowych nie budzą
zastrzeżeń. Mieszkańcy nie zamierzają jednak tolerować drastycznego zakłócania
spokoju i bezpieczeństwa tylko w celu realizacji pasji pojedynczych osób prywatnych,
które to osoby mają alternatywę w postaci lotów nad terenami niezamieszkałymi.

Ponadto proszę zwrócić uwagę, że chodzi o teren, na którego utrzymanie Miasto st.
Warszawa przeznacza niemałe środki celem zapewnienia miejsca na rekreację i
odpoczynek od zgiełku ulic, a równocześnie teren, który jest ostoją zieleni i unikalnej
przyrody parku.

Obecnie Mieszkańcy nie widzą możliwości innego skutecznego rozwiązania
problemu, jak zmianę map nawigacyjnych w taki sposób, aby nie przebiegał tędy
żaden korytarz do odlotu/dolotu lotniska Babice, który nie jest niezbędny do
wznoszenia lub opadania jednostek powietrznych w procedurach lotniczych a jest
wyłącznie pretekstem do łamania przepisów i uatrakcyjniania oferty szkoleniowej
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prywatnych firm i będą niezmiernie zobowiązana, jeśli Zarząd Dzielnicy poprze
starania prowadzące do skutecznej realizacji niezbędnych zmian.

Przewodniczący
Rady Samorządu Mieszkańców

Osiedla Kamionek

/-/ Adam Majewski
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