Kobylnica 23.01.2010

Loty na akrobację nad lotniskiem w Kobylnicy zgodne z przepisami.
Władze Aeroklubu Poznańskiego oraz członkowie Grupy Akrobacyjnej Żelazny w dniu 4
listopada 2009 roku odbyli spotkanie z mieszkańcami. Mimo zapewnień Piotra Haberlanda dyrektora
Aeroklubu Poznańskiego i jednocześnie członka GA Żelazny, że w przyszłym roku ilość lotów ma być
ograniczona, mieszkańcy domagali się całkowitego zakazu lotów akrobacyjnych nad lotniskiem w
Kobylnicy i wyznaczenia nowej strefy treningów akrobacji.
W dniu 23 listopada 2009r. Rzecznik Praw Obywatelskich, na wniosek jednego z mieszkańców
Gruszczyna (wsi graniczącej bezpośrednio z lotniskiem w Kobylnicy), zwrócił się do Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego z pismem w sprawie lotów na akrobację Grupy Akrobacyjnej Żelazny nad
lotniskiem w Kobylnicy. Z nieznanych powodów RPO przytoczył przy tym wypadki, które nie mają
żadnego związku z działalnością grupy, lotniskiem w Kobylnicy czy choćby z Aeroklubem Poznańskim.
W dniu 16 grudnia 2009r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ustosunkował się do
powyższego pisma Rzecznika Praw Obywatelskich rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące
sposobu wykonywania lotów akrobacyjnych przez członków Aeroklubu Poznańskiego i Grupy
Akrobacyjnej „Żelazny” nad lotniskiem w Kobylnicy.
Urząd Lotnictwa Cywilnego nie dopatrzył się nieprawidłowości i poinformował, że nie
występują w tym przypadku żadne przesłanki do wstrzymania lotów Grupy Akrobacyjnej Żelazny.
Jak czytamy w piśmie: Grupa akrobacyjna „Żelazny" działa na lotnisku Kobylnica nie jako
osobny, obcy podmiot prawny, który użytkuje lotnisko lecz działa w ramach Aeroklubu Poznańskiego ‐
głównego użytkownika lotniska tak jak inne jego sekcje lotnicze (np. szybowcowe, samolotowe,
spadochronowe). W jej skład wchodzą członkowie Aeroklubu Polskiego, skupieni przy Aeroklubie
Poznańskim.
Na wniosek Aeroklubu Polskiego, Prezes ULC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury (‐) zatwierdził w rejonie lotniska Kobylnica strefę rezerwowaną czasowo TRA 14. Z racji
przyległości do terenu lotniska miejscowość Gruszczyn znajduje się w obrębie strefy lotów tego
lotniska.
Urząd Lotnictwa Cywilnego podczas prowadzonych kontroli i audytów, nie stwierdził
naruszenia przepisów ruchu lotniczego przez załogi Grupy Żelazny wykonujące treningi w strefie TRA‐
14. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do wstrzymania lotów akrobacyjnych tej
formacji.
Pismo Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdza stanowisko władz Aeroklubu
Poznańskiego w tej sprawie. Władze Aeroklubu Poznańskiego wielokrotnie podkreślały, że skargi na
działalność lotniczą Aeroklubu, zwłaszcza na szkolenie w akrobacji samolotowej, a także na
działalność Grupy Akrobacyjnej Żelazny na lotnisku w Kobylnicy są bezzasadne. Loty obywają się z
poszanowaniem prawa i obowiązujących przepisów lotniczych.
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