
 

Warszawa, 8 marca 2012 r. 

Nowe numery telefonów dla mieszkańców 
Obszaru Ograniczonego Użytkowania  
 
8 marca przestają funkcjonować dotychczasowe numery infolinii dla 
mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska 
Chopina. Od 9 marca wszyscy zainteresowani mogą dzwonić 
bezpośrednio do ekspertów Portów Lotniczych dostępnych pod 
numerami: 22 650 19 23 i 22 650 19 24. 
 
Infolinia została wyłączona, ponieważ od początku roku spada liczba osób 
dzwoniących. Największe zainteresowanie działającą dotychczas infolinią 
odnotowano w październiku i listopadzie ubiegłego roku. Przez cały czas 
funkcjonowania infolinii przeprowadzano średnio 10 rozmów dziennie. W 
sumie czas wszystkich rozmów przeprowadzonych jednego dnia wynosił około 
jednej godziny.  
 
– Najwyraźniej ulotki i plakaty zamieszczone w Urzędach Gmin i Dzielnic oraz 
strona internetowa poświęcona Obszarowi okazują się wystarczającym 
źródłem informacji dla mieszkańców – komentuje Radosław Żuk, dyrektor 
Biura Public Relations Portów Lotniczych.  
 
Główne tematy poruszane przez mieszkańców dotyczyły sposobów składania 
wniosków o rekompensaty, dokumentów, które należy załączyć do wniosku, 
lokalizacji posesji w ramach obszaru oraz sposobów wykonywania ekspertyz 
poprzedzających decyzję o wykonaniu izolacji akustycznych. Z uwagi na 
poruszaną tematykę zadecydowano o udostępnieniu bezpośrednich numerów 
telefonów do ekspertów rozpatrujących wnioski o wykonanie izolacji 
akustycznych w PPL.  
 
Wszelkie szczegółowe informacje o Obszarze Ograniczonego Użytkowania, 
sposobie składania wniosków o rekompensaty oraz odpowiedzi na pytania 
dotyczące Obszaru i działalności Lotniska Chopina można znaleźć również na 
stronach internetowych www.odpowiedzialnelotnisko.pl oraz www.lotnisko-
chopina.pl. 
 
OBSZAR OGRANICONEGO UŻYTKOWANIA 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska ustanawiany 
jest wówczas, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych  
i organizacyjnych, poza portem lotniczym nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.  

http://www.odpowiedzialnelotnisko.pl/
http://www.lotnisko-chopina.pl/
http://www.lotnisko-chopina.pl/


W przypadku Lotniska Chopina OOU obejmuje te tereny, na których w wyniku startów, lądowań i 
przelotów statków powietrznych naruszane są normy hałasu.  
 
Podstawą do opracowania projektu Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina w 
Warszawie była dokumentacja określająca akustyczne oddziaływanie lotniska dla prognozowanego 
rozwoju ruchu lotniczego. Granice nowego OOU wyznaczone zostały w oparciu o mapy akustyczne, 
sporządzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska według wskaźników krótkookresowych, 
odnoszących się do oddziaływania hałasu w ciągu jednej doby.  
Obszar Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina został ustanowiony uchwałą Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. 
 
Ustanowienie Obszaru Ograniczonego Użytkowania umożliwia mieszkańcom poprawę jakości życia 
poprzez wykonanie w budynkach izolacji akustycznych, których koszt pokrywać będą Porty Lotnicze, 
jako zarządzający Lotniskiem Chopina. 

 

 
Dodatkowych informacji udziela  

Przemysław Przybylski,  
Rzecznik Prasowy Lotniska Chopina                                   
tel. 022 650 19 54,  697 107 702 
e-mail: pprzybylski@polish-airports.com 
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