
Odpowiedz na interpelacj? Radnego

Interpelacja Pana Mariusza Staszka 
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Tresc interpelacji
W zal^czeniu.

Tresc odpowiedzi:

W sprawie halasu zwi^zanego z eksploatacj^ lotniska Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej 
zostaty dotychczas podj^te nast^puj^ce dzialania:

1) w dniu 31 sierpnia 2018 r. zostala wydana przez Prezydenta Miasta pelni^cego 
funkcjp Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego decyzja znak: IGK. 6251.2.2018 
zobowiqzuj^ca AZP do sporzqdzenia i przedtozenia przeglqdu ekologicznego 
okreslaj^cego oddziatywanie na srodowisko lotniska zlokalizowanego w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Przemyslowej (ze zmian^ z dnia 5 grudnia 2018 r., znak: 
IGK.6251.4.2018), podczas postepowania administracyjnego prowadzona byta 
korespondencja z Urz$dem Lotnictwa Cywilnego oraz Polska Agencjq Zeglugi 
Powietrznej,

2) w dniu 20 lutego 2019 r. zostata wydana przez Prezydenta Miasta petniqcego funkcje 
Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego decyzja znak: IGK. 6251.1.2019 
nakladaj^ca na AZP obowiqzek ograniczenia oddziaiywania na srodowisko lotniska 
zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemyslowej 48 - na podstawie 
przedtozonego przez AZP przeglqdu ekologicznego oraz wnioskow i zalecen z tego 
dokumentu.
Decyzja ta zostata uchylona przez Samorz^dowe Kolegium Odwotawcze 
w Piotrkowie Trybunalskim decyzja z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: KO.461.12.2020 
i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta pelni^cego 
funkcj§ Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3) Pismem z dnia 16 czerwca 2020 r. II Zast^pca Prezydenta Miasta wyst^pil 
z wnioskiem do Gtownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska - Centralne 
Laboratorium Badawcze wbodzi o wykonanie pomiarow halasu, ktorego zrodtem jest 
samolot SKY VAN. Niestety prosba ta nie zostata uwzgl^dniona.

4) Pismem z dnia 14 lipca 2020 r. Prezydent Miasta wyst^pit do Ministra Obrony 
Narodowej z prosb^ o zaprzestanie o zaprzestanie korzystania z ustug SKY FORCE 
Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemystowa 48, 
ktore wykorzystuje samolot SKY VAN.

5) Ze wzgl^du na fakt, ze wykonanie pomiarow hatasu celem oceny wptywu lotniska na 
srodowisko, w tym zdrowie ludzi jest celowe, niezb§dne i konieczne, Zast^pca 
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska pismem z dnia 
15 lipca 2020 r. wyst^pit z wnioskiem do Wojewodzkiego Inspektora Ochrony 
Srodowiska w todzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim o wykonanie kontroli 
w Aeroklubie Ziemi Piotrkowskiej oraz pomiary hatasu.

6) Korespondencja prowadzona z Urz§dem Lotnictwa Cywilnego oraz z Polsk^ Agencj$ 
Zeglugi Powietrznej nie wskazuje na brak uprawnieh do prowadzenia lotniska przez 
Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej.



7) Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej wyjasnil, ze samolot SKYVAN nie jest jego wtasnosci^. 
Aeroklub ma podpisan^ umowp z wtascicielem samolotu, ktorej nie moze rozwiqzac 
w zwi^zku z tym skutkuje to prowadzeniem przez tutejszy Urz^d postppowania 
w sprawie ograniczenia oddziatywania lotniska na srodowisko w zakresie 
uci^zliwosci hatasowej.

8) Z informacji zawartej w protokole kontrolnym Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony 
^rodowiska w todzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim z roku 2018 wynika, 
ze do realizacji zleceh MON na potrzeby szkolenia Jednostek Specjalnych 
wykorzystywany byt samolot SKYVAN.
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