
Uchwała Nr …../11      
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia …………….. 2011 roku                      
 

w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu 
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1) oraz  
art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2) – uchwala się, 
co następuje: 

 
§ 1.  
 

Tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Państwowe Porty 
Lotnicze w Warszawie, zwany dalej "obszarem ograniczonego użytkowania". 

 
§ 2.  
 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) dopuszczalnym poziomie hałasu – rozumie się przez to wielkość określoną 

wskaźnikiem hałasu LAeqD lub LAeqN w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia  
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,  
z późn. zm.2); 

2) miarodajnym poziomie hałasu lotniczego – rozumie się przez to równoważny 
poziom dźwięku A wyznaczony dla czasu odniesienia T w porze dnia i porze 
nocy, uśredniony dla trzech najniekorzystniejszych miesięcy w roku, 
uwzględniając przewidywane zmiany ruchu lotniczego w perspektywie 5 lat; 

3) porze dziennej – rozumie się przez to przedział czasu od godziny 600 do godziny 
2200; 

4) porze nocnej – rozumie się przez to przedział czasu od godziny 2200 do godziny 
600; 

5) odpowiedniej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych – rozumie się 
przez to  izolacyjność akustyczną określoną zgodnie z Polskimi Normami  
w dziedzinie akustyki  budowlanej, z uwzględnieniem poziomu hałasu 
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych i przy 
zapewnieniu wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniu oraz –  
w przypadku wymiany okien istniejących – zachowania ich dotychczasowej 
izolacyjności cieplnej. 

 
                                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, 
poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370  
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.  Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675  
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865,  
Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, 
poz. 106, Nr 79, poz. 666,  Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40,  
poz. 227 i Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159. 



§ 3. 
 

1. Granicę zewnętrzną obszaru ograniczonego użytkowania wyznacza się na 
podstawie obwiedni izolinii równoważnego poziomu dźwięku A LAeqN = 45 dB  
i izolinii LAeqD = 55 dB w przypadku, gdy izolinia LAeqN = 45 dB zawiera się 
wewnątrz obszaru ograniczonego izolinią LAeqD = 55dB. 

2. Granicę wewnętrzną obszaru ograniczonego użytkowania wyznacza granica 
terenu  lotniska. 

 
§ 4. 

 
W obszarze ograniczonego użytkowania wyróżnia się dwie strefy: 
1) strefę Z1, której granicę zewnętrzną wyznacza izolinia miarodajnego poziomu 

dźwięku 55 dB w porze nocy, od wewnątrz granica lotniska; 
2) strefę Z2, której granicę wyznacza od zewnątrz izolinia miarodajnego poziomu 

dźwięku 50 dB w porze  nocy, a od wewnątrz granica strefy Z1. 
 
§ 5.  
 

W obszarze ograniczonego użytkowania wprowadza się następujące ograniczenia  
w zakresie przeznaczenia terenu i sposobu korzystania z terenów: 
1) w strefie Z1: 

a) zakazuje się przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową jedno-  
i wielorodzinną, mieszkaniowo-usługową, zagrodową, zamieszkania 
zbiorowego, związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 
szpitale i domy opieki społecznej, 

b) zakazuje się lokalizowania budynków o funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo- 
usługowej, zagrodowej, zamieszkania zbiorowego, szpitali, domów opieki 
społecznej oraz o funkcjach związanych ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży, 

c) zakazuje się zmiany funkcji budynków istniejących na budynki o funkcji 
mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej, zamieszkania 
zbiorowego, szpitali, domów opieki społecznej oraz o funkcjach związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 

2) w strefie Z2: 
a) zakazuje się przeznaczania terenów pod szpitale i domy opieki społecznej 

oraz pod zabudowę związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci  
i młodzieży, 

b) zakazuje się lokalizowania budynków o funkcji szpitali, domów opieki 
społecznej oraz o funkcjach związanych ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży, 

c) zakazuje się zmiany funkcji budynków istniejących na budynki o funkcjach 
związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitali  
i domów opieki społecznej. 

 
§ 6.  
 

Określa się wymagania techniczne dotyczące budynków objętych obszarem 
ograniczonego użytkowania: 



1) w nowoprojektowanych budynkach należy zapewnić odpowiednią izolacyjność 
ścian zewnętrznych, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów  
i stropodachów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45,  
poz. 235) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy; 

2) w istniejących budynkach należy zastosować zabezpieczenia zapewniające 
właściwy    klimat akustyczny w pomieszczeniach – zgodnie z ustawą z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 
r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

 
§ 7.  

Graficzny przebieg granic obszaru ograniczonego użytkowania oraz stref Z1, Z2 
określają załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały. 

 
§ 8.  

Współrzędne geodezyjne granicy obszaru ograniczonego użytkowania oraz granic 
stref Z2,  Z1 i granicy terenu lotniska określa załącznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 9.  

Opis granicy obszaru ograniczonego użytkowania, strefy Z2 i Z1 oraz granicy terenu 
lotniska określa załącznik nr 5 do uchwały.  

 
§ 10.  

Wykaz działek ewidencyjnych, które w całości lub w części znajdują się na terenie 
obszaru ograniczonego użytkowania oraz w poszczególnych strefach Z1 i Z2, określa 
załącznik nr 6 do uchwały. 
 

§ 11.  
Niniejsza uchwała oraz dokumenty źródłowe znajdują się do wglądu w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz 
udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie. 

 
§ 12.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. 

 
§ 13.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
 
 


