
 

UCHWAŁA Nr 1458/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2011 roku 

 
 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska 

Poznań-Ławica w Poznaniu 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 6 uchwały 
Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 
z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje 
 

§ 1 
 
Postanawia się przeprowadzić konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu.  
 

§ 2 
 

1. Określa się termin prowadzenia konsultacji na 7 dni, licząc od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego, informacji o przystąpieniu do konsultacji. 

2. Informacja o przystąpieniu do konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, w siedzibie Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz 
w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu – niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały.  

3. Przedmiot konsultacji będzie przedstawiony do wglądu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w terminie 
określonym na podstawie § 1. 

 
§ 3 

 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach: 
- przyjmowania uwag przesłanych pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail 
Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu. 

 
 
 
 



 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 1458/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2011 roku 

 
 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska 

Poznań-Ławica w Poznaniu 
 

 

 Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, 
szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 Wypełniając powyższy obowiązek, Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął 
uchwałę Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi 
w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji. W myśl § 6 ww. uchwały zasady i tryb konsultacji określa, w drodze 
uchwały, Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 Zgodnie z art. 135 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) – jeżeli z przeglądu 
ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymaganej 
przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych 
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane 
standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni 
ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, 
linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej 
i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. Obszar ograniczonego 
użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
ze zm.), lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest 
kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały. 
Obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Lotniska Poznań-Ławica 
w Poznaniu został nałożony decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Poznaniu znak: WOO-II.4230.1.2011.JS z dnia 28 lutego 2011 r., o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego 
Poznań-Ławica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Henryka Wieniawskiego 
położonego w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 285”. 



 

 Każda uchwała w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania jest aktem 
prawa miejscowego, zatem zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, stanowić będzie źródło 
powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze województwa 
wielkopolskiego. Z tego względu podlega konsultacjom, o których mowa w art. 5 ust. 5 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  
 W świetle powyższego, podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

Wojciech Jankowiak 
     Wicemarszałek 

 
 


