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Szanowny Panie, 

W odpowiedzi na p1smo z 16 marca 20 15r., w załączeniu przesyłam stanowisko 
Business Centre Club w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie Ustawy 
- Prawo lotnicze, opracowane przez eksperta BCC p. Radosława Płonkę. 

Z wyrazami szacunku, 

ra w, .(]UL.-rP~ 
Anna Potocka - Domin 
Wiceprezes BCC 
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Stanowisko Business Centre Club 
w sprawie rządowego Projektu ustawy o zmianie Ustawy - Prawo lotnicze 

Niezależnie od zmian proponowanych w przedmiotowym projekcie, z przyczyn 
o których mowa poniżej, Business Centre Club wnosi o wprowadzenie do rządowego 
Projektu ustawy o zmianie Ustawy - Prawo lotnicze także zmian w zakresie usuwania 
przeszkód lotniczy~h znajdujących się w otoczeniu lotniska. 

W obecnie obowiązującym brzmieniu Prawo lotnicze nie gwarantuje efektywnego systemu 

zapewnienia przez zarządzających lotniskami bezpiecznych warunków wykonywania operacji 
startów i lądowań na lotniskach. Brak jest bowiem przepisów zapewniających szybkie 
usuwanie przeszkód w postaci drzew i zakrzewień w obrębie podejść do lądowania. 

Organem administracyjnym uprawnionym do wydawania decyzji w sprawie usunięcia tego 
rodzaju przeszkód jest zgodnie z art. 82 pkt 7 Prawa lotniczego Prezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego (dalej: Prezes ULC). Jednakże obowiązujące przepisy tj. art. 87 ust 7 Prawa 
lotniczego, będący podstawą wydawanych przez Prezesa ULC decyzji o usunięciu drzew 
i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze jest nieprecyzyjny i na tyle niejasny, iż daje 
możliwość jego szerokiej interpretacji, co w konsekwencji prowadzi do tego, że prawo w tym 
bardzo ważnym zakresie jest nieskuteczne. 

Art. 87 ust. 7 Prawa lotniczego stanowi: "Zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów 
na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania, mogących 
stanowić przeszkody lotnicze; obowiązek i koszt usunięcia tych drzew i krzewów obciąża 
właściciela lub inny podmiot władający nieruchomością". Zważyć należy, iż w aktualnym 
brzmieniu przepis ten swoim zakresem obejmuje podmioty, które sadzą i uprawiają drzewa 

i krzewy stanowiące przeszkodę lotniczą. Użyty w przepisie spójnik "i" wskazuje w sposób 
jednoznaczny, że aby wymieniona powyżej nom1a prawna mogła mieć zastosowanie, 
warunek sadzenia i uprawy drzew i krzewów musi być spełniony łącznie. Możliwa jest 

zatem taka interpretacja, że przedmiotowy przepis nie znajdzie zastosowania np. w sytuacji 
sadzenia drzew i krzewów bez jednoczesnej ich uprawy. Obecnie obowiązujące przepisy 

nakładają także obowiązek prowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia terminu 
i sposobu nasadzenia drzew i krzewów. Podkreślić przy tym należy, że w świetle 

obowiązujących przepisów, zarządzający lotniskiem nie ma możliwości wejścia na teren 

prywatnej nieruchomości celem badania, czy ktoś nasadza czy też nie nasadza drzew 
i krzewów. W dalszej kolejności pojawia się zagadnienie, czy pod pojęciem nasadzenia 
należy także rozumieć brak przeciwdziałania powstawaniu zadrzewień i zarośli na skutek 
samozasiewu. Nie jest także jasne to, czy nonna art. Art. 87 ust. 7 Prawa lotniczego znajduje 
zastosowanie do osób, które osobiście nie dokonały nasadzeń, ale na skutek czynności 

prawnej (np. umowy sprzedaży) stały się właścicielami nieruchomości, na których zostały 
nasadzone przez dotychczasowego właściciela. Z orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie wynika, iż okolicznością uzasadniającą zastosowanie art. 87 
ust. 7 Prawa lotniczego jest dodatkowo wykazanie, że drzewa i krzewy zostały nasadzone po 

dacie założenia lotniska lub jego rozbudowy. 



Nie ulega wątpliwości, że przepisy mające wpływ na bezpieczeństwo powszechne 
powinny być jednoznaczne, skuteczne i szybko. egzekwowalne. 

Zdaniem BCC, proponowana poniżej zmiana przepisu art. 87 ust. 7 Prawa lotniczego 
w sposób kompleksowy uregulowałaby przedmiotową kwestię, a przede wszystkim 
zapewniłaby realiz"cję celu ustawy tj. zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom podróżującym 
drogami lotniczymi: "Zabrania się sadzenia, uprawy lub doprowadzania do wzrostu 
drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do 
lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze lub zasłaniać wzrokowe i radiowe 
pomoce nawigacyjne bądź zakłócać ich pracę. Obowiązek i koszt usunięcia tych drzew 
i krzewów obciąża właściciela lub inny podmiot władający nieruchomością, bez względu 
na to, czy przeszkoda powstała przed czy po założeniu lotniska. Jeżeli osoba 
zobowiązana do usunięcia przeszkody lotniczej poniosła z tego tytułu szkodę, 

zarządzający lotniskiem zobowiązany jest do jej naprawienia. Poniesiona szkoda winna 
zostać udokumentowana." 

Proponowane brzmienie przepisu art. 87 ust. 7 Prawa lotniczego przewiduje generalny 
obowiązek usuwania przeszkód lotniczych, bez względu na to, kto jest właścicielem lub 
posiadaczem nieruchomości, na której znajdują się drzewa i krzewy oraz bez konieczności 
prowadzenia przez zarządzającego lotniskiem lub Prezesa ULC żmudnego postępowania 
dowodowego w zakresie sadzenia i uprawy drzew i krzewów. Postulat sformułowania 
dyspozycji przepisu art. 87 ust 7 prawa lotniczego, że zobowiązanym do usunięcia drzew lub 
krzewów jest ten kto "nasadza, uprawia lub doprowadzania do ich wzrostu" umożliwi 
szybkie wydanie decyzji administracyjnej o usunięciu drzew i krzewów w oparciu o jedną 
z tych przesłanek. Dodatkowo postulowana zmiana objęłaby także obowiązek usuwania 
drzew i krzewów, które powstały w wyniku samozasiewu. Jednocześnie zapewniona została 
możliwość dochodzenia przez właściciela lub posiadacza nieruchomości, na której znajdują 
się drzewa i krzewy, stosownego odszkodowania za szkodę wyrządzoną usunięciem drzew 
i krzewów. 

W konsekwencji wprowadzenia zmiany o której mowa powyżej, należałoby także dostosować 
treść art. 21 O ust. l pkt. 8 Prawa lotniczego, poprzez doprecyzowanie jego brzmienia tj.: "Kto 
wbrew art. 87 ust. 6 i 7 ustawy dokonuje budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, 
będącego źródłem żerowania ptaków, a także hoduje ptaki mogące stanowić zagrożenie 
dla ruchu lotniczego, uprawia, sadzi lub doprowadza do wzrostu drzewa zagrażające 
w rejonach podejść przekroczeniem dopuszczalnej przepisami wysokości płaszczyzn 
wolnych od przeszkód lub zasłaniać wzrokowe i radiowe pomoce nawigacyjne bądź 
zakłócać ich pracę, podlega karze grzywny". 

Natomiast w przepisach przejściowych do nowelizacji ustawy Prawo lotnicze należałoby 
wprowadzić zapis, iż art. 87 ust 7 Prawa lotniczego ma zastosowanie także do przeszkód 
lotniczych, które powstały przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy. 

Opracował: Radosław Płonka, ekspert BCC 


