
Informacje ogólne na temat inwestycji na terenie  

byłego lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim 
 

24.06.2003r. – Inwestor nabywa teren byłego lotniska wojskowego w Kamieniu Śląskim  

o łącznej powierzchni ponad 284 hektarów. 

Nabywając wyżej wymieniony teren Inwestor posiadał informację, iż na terenie lotniska 

obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w dniu 02.04.03r. 

Plan ten dopuszcza działalność lotniskową ale o ograniczonej uciążliwości czyli taką której 

efekt w postaci np. wytwarzanego hałasu nie jest uciążliwy poza terenem należącym  

do inwestora a maksymalna długość wykorzystywanego pasa nie może przekroczyć 2000 m. 

 

07.01.04r. – Inwestor wydzierżawił Spółce „Lotnisko Kamień Śląski” Sp. z o.o. (której jest 

jedynym właścicielem) grunt o powierzchni poniżej pół hektara oraz budynki i pas startowy 

wraz z drogami kołowania. 

Według posiadanych przez Urząd Miejski w Gogolinie informacji do pierwotnej umowy 

dzierżawy zawarto co najmniej cztery aneksy. Z ostatniego z nich wynika, że Inwestor 

wydzierżawia Spółce grunt o powierzchni poniżej jednego hektara oraz cztery budynki lecz 

bez pasa startowego i dróg kołowania.  
 

Od tego momentu wyżej wymieniona spółka stała się dla Gminy Gogolin partnerem  

dla realizacji zadania pod nazwą Lotnisko Opole-Kamień Śląski. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż wszystkie wnioski Spółki traktowane były i są jako 

bardzo ważne i załatwiane w trybie pilnym – priorytetowo. 

 

05.03.04 r. – Gmina Gogolin w związku z planami inwestora przystępuje do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

10.08.04 r. – Inwestor składa wniosek do wyżej wymienionego studium. 

Poniżej zamieszcza się jego fragment opisujący zamiary inwestora: 

„widzimy konieczność wyposażenia istniejących lasów w infrastrukturę rekreacyjną. 
Istniejące zalesienia oraz lasy w strefie otaczającej lotnisko stanowią dość dobrą bazę 
wypoczynku weekendowego. Wymagają one jednak bogatego wyposażenia w miejsca  

do czynnego odpoczynku (np. boiska do gier zespołowych, odkryte pływalnie, urządzenia 

gimnastyczne, trasy biegowe, rowerowe), miejsca do odpoczynku biernego (biwakowiska, 

campingi), parkingi, punkty informacyjne itp.  

Planujemy realizację na dużych terenach zieleni o charakterze parkowym i leśnym, w ramach 

których możliwa będzie budowa obiektów rekreacyjnych o większym zasięgu. Może to 

zaowocować realizacją specyficznych form parkowych (np. ogrodu botanicznego lub 

barokowego ogrodu zamkowego współgrającego z istniejącym w sąsiedztwie parkiem 

przypałacowym). Nie wykluczamy realizacji „parków atrakcji”. Mogą to być „ogrody bajek” 

dla młodszych dzieci, parki atrakcji sportowych dla dzieci starszych i młodzieży, parki 

sportów wodnych lub np. parki sportów ekstremalnych. Formy parków atrakcji powinny być 
przy tym bogato wyposażone w różne formy zieleni np. w postaci parków leśnych  

z określonym programem rekreacyjnym przygotowanym z myślą o intensyfikacji rekreacji 

ruchowej w zieleni np. jazda konna, survival ekologiczny (przetrwanie z przyrodą bez 

wspomagań cywilizacyjnych), survival militarny (szkolenie oddziałów specjalnych – 

szkolenie spadochronowe, strzelectwo), survival specjalistyczny (ratownictwo). 

W zasięgu naszych planów znajdują się kompleksy rekreacji specjalistycznej na przykład: 

baseny kąpielowe, tory wyścigów konnych, lodowiska, tory sportów motorowych  

i rowerowych, sporty lotnicze, wielofunkcyjne sale rekreacyjne ze średnią widownią oraz 



nowoczesne, wielofunkcyjne studia rekreacji aktywnej, kompleksy sal do gier zespołowych  

i indywidualnych (przykłady: tenis ziemny, stołowy, squash, nowoczesne formy gimnastyki, 

ćwiczenia siłowe, odnowa biologiczna). W trakcie naszych rozmów nawiązujemy współpracę 
z wieloma firmami zainteresowanymi lokalizacją swoich oddziałów w bezpośrednim 

sąsiedztwie lotniska i jest to dla nas warunek powodzenia całego przedsięwzięcia. Lokalizacja 

firm czerpiących swój potencjał rozwojowy z bezpośredniego sąsiedztwa pasa startowego 

stanowi sprzężenie zwrotne do jego uruchomienia. Z uwagi na ograniczenia własnościowe nie 

planujemy wykreowania dużego lotniska, więc konieczne staje się umożliwienie dowolnego 

podziału istniejących działek. Jako funkcje na wyżej wymienionych obszarach widzimy 

działalności o ograniczonej uciążliwości z możliwością lokalizacji małych zakładów 

produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, budowlanych, usług transportowych, 

motoryzacyjnych, technicznych, hurtowni. Oczywiście wszystkie te obiekty o charakterze 

nowoczesnych parków technologicznych czy przemysłowych ściśle powiązanych z zielenią 
towarzyszącą i uzupełniającą. 
Istotne jest także wykreowanie atrakcyjnych miejsc podróży stanowiących cele rekreacyjnego 

przemieszczania się (istniejące po sąsiedzku Sanktuarium jest obiektem sakralnym  

i zabytkowym z wielką tradycją). Obok obiektów zabytkowych mogłyby nimi być: dobra 

restauracja, ciekawy punkt widokowy lub szczególne miejsce na biwak. Atrakcyjność formy 

celu podróży będzie dużą zachętą do jej podjęcia.” 

 

Za szczególny należy uznać fakt, że inwestor w Kamieniu Śląskim, jakim jest Diecezja 

Opolska znając wyżej zacytowane plany właściciela lotniska przystąpiła do budowy  

(na terenie bezpośrednio przylegającym do byłego lotniska) bardzo nowoczesnego centrum 

wypoczynkowo-rehabilitacyjno-rekreacyjnego w Kamieniu Śląskim. 

 

14.07.05r. – Uchwalenie przez Radę Miejską nowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin uwzględniającego w całości wniosek 

inwestora. 

 

Konsekwencją zmiany studium (dokumentu ogólnego) jest potrzeba zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego (dokumentu szczegółowego) 

30.01.06r. – W związku ze skalą i zakresem zmian koniecznych do wprowadzenia Gmina 

Gogolin przystępuje do urządzenia na nowo planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu byłego lotniska. Inwestor został poinformowany o rozpoczęciu procedury 

planistycznej. 

Pomimo, iż zbliżał się ustawowy termin zgłaszania wniosków do zmiany planu inwestor 

dopiero po ponagleniach ze strony Urzędu Miejskiego dostarczył w dniu 03.04.06 r. stosowny 

wniosek z którego wynika co następuje: „Obszar oznaczony 1KL (PS) (czyli teren, na którym 

znajdują się m.in. pas startowy oraz drogi kołowania) oznaczyć jako teren komunikacji 

lotniczej z przeznaczeniem na regionalny port lotniczy z pasem startowym o długości 

powyżej 2000 m z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi. 

Wykreślić zapis o ograniczonej uciążliwości tego terenu. Pozostałe zapisy pozostawić bez 

zmian. Obszary oznaczone symbolami: 3KL(RL) i RL przeznaczyć w przyszłości pod 

terminal portu lotniczego, węzły dojazdowe, parkingi, obiekty usługowe, magazyny, 

restauracje, sklepy itp.” 

 

Porównując treść wniosku złożonego do studium oraz treść wyżej zacytowanego wniosku do 

planu jednoznacznie stwierdzić można, że inwestor zamierzając użytkować pas o długości 

powyżej 2000 m ma zamiar prowadzić działalność określaną przez prawo jako uciążliwą dla 

środowiska. Czyli niezgodną z aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania. 



 

Inwestor jasno więc określił się, że zamierza wybudować lotnisko regionalne które ma 

przyjmować duże samoloty pasażerskie (bo dla takich potrzebny jest pas o długości powyżej 

2000 m), a nie jedynie samoloty sportowe. 

W związku z pojawiającą informacją inwestora o zamiarze zrealizowania inwestycji na 

lotnisku przez mającą powstać spółkę z udziałem kapitału prywatnego i publicznego (Ustawa 

o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym) Burmistrz Gogolina 05.09.06r. poprosił o stanowisko 

Samorządu Województwa w tej sprawie.  

Władze Województwa Opolskiego potwierdziły wolę współudziału w realizacji budowy 

lotniska informując jednocześnie, że wszczęto prace nad zmianą planu zagospodarowania 

przestrzennego Województwa Opolskiego w celu ujęcia na liście zadań do realizacji 

regionalnego publicznego lotniska w Kamieniu Śląskim. 

 

W związku z tym, iż zakres lotniska wnioskowanego przez Inwestora wykracza swoim 

oddziaływaniem dalece poza granice Gminy Gogolin (obszar oddziaływania obejmuje teren 

od miasta Prószków po miasto Strzelce Opolskie) Burmistrz Gogolina zmuszony był 

wstrzymać prace nad planem zagospodarowania przestrzennego ponieważ nie mogą być one 

prowadzone na terenie tylko jednej gminy. Prace planistyczne dla funkcji lotniczej będą 
mogły zostać wznowione po uchwaleniu nowego planu dla Województwa Opolskiego. 

 

Uwzględniając wniosek inwestora w części nie dotyczącej działalności lotniczej Burmistrz 

podjął decyzję o kontynuowaniu prac planistycznych dla wnioskowanego obszaru (w zakresie 

działalności rekreacyjnej) 

 

 

Wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Spółki z o.o. „Lotnisko Kamień Śląski” 
 
28.02.2006r. – złożenie wniosku przez Spółkę o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wraz z raportem. Z treści pkt. 4.2 

raportu wynika, że na lotnisku tygodniowo będzie wykonywane 420 operacji lotniczych, 

podczas gdy z treści pkt.10.1.6.2 wynika iż ilość operacji lotniczych osiągnie poziom 

tygodniowy 103 i ta niższa wartość została wykorzystana dla określenia wpływu 

akustycznego na otoczenie. Zdaniem Urzędu Miejskiego do określenia wpływu akustycznego 

Spółka wybrać powinna wartość wyższą jako najdalej idącą. 
 

03.03.2006r. – z uwagi na niekompletność wniosku do Spółki skierowano pismo w sprawie 

uzupełnienia dokumentacji (wykaz stron postępowania, wypis i wyrys z planu 

zagospodarowania przestrzennego, dodatkowy wymagany egzemplarz dokumentacji). 

 

08.03.2006r. – spółka uzupełnia brakujące dokumenty. 

 

17.03.2006r – wszczęcie postępowania. 

 

18.04.2006r – pismo Kurii Diecezjalnej w sprawie stanowiska co do realizacji 

przedsięwzięcia, z którego treści wynika, iż strona nie jest przeciwna powstaniu lotniska  

w zakresie uwzględniającym istniejące i funkcjonujące otoczenie. 

 



27.03.2006r. – postanowienie Burmistrza Gogolina w sprawie nałożenia obowiązku 

uzupełnienia dokumentacji co do treści wniosku (hałas, Natura 2000 a drogi dojazdowe) 

 

04.04.2006r. – spółka uzupełnia brakujące dokumenty. 

 

18.04.2006r. – wycofanie wniosku przez Spółkę w sprawie o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z uwagi na 

dokonaną przez Spółkę zmianę danych charakteryzujących lotnisko tj. podstawowa długość 
pasa startowego wynosić będzie 1999 m, a nie jak w raporcie 2300 m. 

Jeżeli Spółka chciałaby prowadzić działalność na pasie o długości powyżej 2000 m to byłaby 

to działalność zaliczana przez obowiązujące prawo do uciążliwych. Plan zagospodarowania 

przestrzennego dla lotniska przewiduje możność prowadzenia działalności o ograniczonej 

uciążliwości. W związku z powyższym Spółka zmienia podejście formalno-prawne do 

zrealizowania zamierzonej inwestycji deklarując, że użytkować będzie pas długości 1999 m, 

co pociąga za sobą jednak ograniczenia w wielkości przyjmowanych samolotów. 

 

20.04.2006 – decyzja Burmistrza Gogolina o umorzeniu postępowania. 

 

 

Zapytanie o obowiązek sporządzenia 
raportu oddziaływania na środowisko 

 

W dniu 19.04.2006r. Spółka przekazała do tut. Urzędu pismo z dnia 18.04.2006r.  

z zapytaniem o obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu podmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Burmistrz Gogolina dnia 20.04.2006r. zgodnie z art. 51, ust.3 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) wystąpił 

do Starosty Krapkowickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Krapkowicach z wnioskiem o opinię na temat konieczności sporządzenia oraz zakresu 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

 

Burmistrz Gogolina dnia 06.05.2006r. zgodnie z art. 51, ust.3 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) wystąpił 

do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o opinię na temat konieczności sporządzenia oraz 

zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

 

Wojewoda Opolski pismem z dnia 19.05.2006r. wskazał potrzebę wykonania raportu 

oddziaływania na środowisko podmiotowego przedsięwzięcia.  

 

W dniu 29.05.2006r. na prośbę Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie  

w Urzędzie Marszałkowskim pomiędzy stronami biorącymi udział w postępowaniu,  

w wyniku którego przedstawiciele inwestora zobowiązali się uzupełnić dokumentację  
o charakterystykę przedsięwzięcia. W dniu 02.06.2006r. inwestor przedstawił uzupełnione 

dane charakteryzujące planowane przedsięwzięcie (określenie czym jest droga startowa  

a czym jest pas startowy w kontekście progu 2000m). 

 

Starosta Krapkowicki pismem z dnia 09.06.2006r. oraz Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem z dnia 10.05.2006r. wyrazili opinię  



o konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 

 

Drugi wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

Spółka, dnia 02.06.2006r., składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie: 

− budowa lotniska „Opole – Kamień Śląski” , 

− budowa urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych  

do kanalizacji deszczowej z drogi startowej lotniska, 

− budowa urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych  

do kanalizacji deszczowej z hangarów oraz zaplecza obsługowego, 

− budowa urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych  

oraz odcieków z odladzania samolotów z płyt postojowych i przyległych dróg kołowania, 

− budowa urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych  

z projektowanej stacji paliw, 

w miejscowości Kamień Śląski, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na działce nr 677/50, 677/30, 

677/32, 677/33, 677/34, 677/35 położonej w obrębie Kamień Śląski. 

 

Burmistrz Gogolina pismem z dnia 06.06.2006r. na podstawie art. 45a ust.1 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póz. zm.) 

wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz podał do publicznej wiadomości 

informację o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizacje przedsięwzięcia. 

 

Burmistrz Gogolina pismem z dnia 19.06.2006r. postanowił nałożyć obowiązek na 

inwestora, tj. Lotnisko Kamień Śląski sp. z o.o., do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia . 

 

Spółka przedłożyła w dniu 22.06.2006r. raport o oddziaływaniu na środowisko 

lotniska Opole - Kamień Śląski. 

Spółka w przedstawionej dokumentacji informuje, że do prowadzonej działalności lotniczej 

wykorzystywać będzie pas o długości 1999 m. 

Tak samo jak w przypadku pierwszego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej w raporcie 

oddziaływania istnieją równolegle dwie rozbieżne dane co do ilości operacji lotniczych 

tygodniowo mianowicie 103 i 420 operacji. 

 

Burmistrz Gogolina pismem nr z dnia 21.07.2006r. zawiadomił Spółkę, iż wniosek  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być załatwiony  

w terminie przewidzianym w art. 35 kpa z przyczyn niezależnych od tutejszego organu,  

z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. 

 

Burmistrz Gogolina pismem z dnia 28.07.2006r postanowił nałożyć na Spółkę obowiązek 

uzupełnienia dokumentacji zawartych w raporcie między innymi o informacje o: 

1) gatunkach zagrożonych; 

2) wpływ inwestycji na funkcjonujący zespół wypoczynkowo-rehabilitacyjno-

rekreacyjny; 

3) załączniku mapowym, a w konsekwencji wskazaniu obiektów; 



4) odległości od osi pasa startowego do terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę 
mieszkaniową; spółka oznaczyła tę odległość jako przekraczającą 600 m podczas gdy 

nie przekracza ona 480 m; 

5) ilości operacji lotniczych (103 czy 420 średnio-tygodniowo); 

6) wpływie trajektorii na efekt akustyczny; 

7) operacjach grzania silników; 

8) sieci dróg dojazdowych i parkingach; 

9) dodatkowym strumieniu pojazdów samochodowych w związku z działalności 

lotniska; 

10) stanowisku Spółki co do planowanej obsługi samolotów szerokokadłubowych 

(A300B, B747). 

 

Spółka pismem z dnia 11.08.2006r. złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia, które 

wpłynęły do tut. Urzędu w dniu 14.08.2006r. Wynika z nich, że informacja o planowanej 

obsłudze samolotów szerokokadłubowych znalazła się w raporcie omyłkowo. 

Burmistrz Gogolina pismem z dnia 08.09.2006r postanowił ponownie nałożyć 
obowiązek uzupełnienia dokumentacji zawartych w raporcie, gdyż informacje złożone 

uprzednio oceniono jako nie wystarczające. Podtrzymano zapytania z pisma z 28.07.06  

 

W dniu 18.10.2006r. odbyło się spotkanie robocze w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,  

w którym uczestniczyli przedstawiciele Lotnisko Kamień Śląski sp. z o.o., autor raportu 

oddziaływania na środowisko oraz przedstawiciele tut. Urzędu. Spotkanie dotyczyło 

przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentacji. 

 

W dniu 26.10.2006r. Spółka pismem z dnia 25.09.2006r. przedłożyła Urzędowi 

wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dostarczyła aneks do raportu oddziaływania na środowisko.  

Z danych przedstawionych w aneksie wynika między innymi zamiar zrealizowania 642 

operacji lotniczych tygodniowo. W pierwotnym raporcie wskazano zamiar realizacji 103 

operacji lotniczych tygodniowo, a w innej jego części 420 operacji.  

 

Burmistrz Gogolina pismem z dnia 23.11.2006r podał do publicznej wiadomości 

informację o złożeniu przez Spółkę raportu oddziaływania na środowisko lotniska  

w Kamieniu Śląskim 

 

Zgodnie z art. 48 ust 2, pkt. 1 oraz art. 57 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627 z póz. zm.) Burmistrz Gogolina wystąpił 

do Wojewody Opolskiego, Starosty Krapkowickiego oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z wnioskiem dnia 31.10.2006r. o dokonanie 

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 

Wojewoda Opolski pismem z dnia 22.11.2006r. postanowił uzgodnić warunki 

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

Starosta Krapkowicki pismem z dnia 17.11.2006r. poinformował, iż uzgodnienie 

warunków realizacji będzie możliwe po przedłożeniu projektu przedmiotowej decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia . 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem z dnia 

08.12.2006r. uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. 



 

Burmistrz Gogolina pismem z dnia 12.12.2006r. przedłożył Staroście 

Krapkowickiemu projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

 

Starosta Krapkowicki pismem z dnia 12.01.2007r. wyjaśnił, że uzgodnienie 

warunków realizacji przedsięwzięcia będzie możliwe po uzyskaniu oficjalnej odpowiedzi  

z Ministerstwa Środowiska, co do zasady właściwości organu uzgadniającego. 

 

Minister Środowiska pismem z dnia 30.01.2007r. (Urząd otrzymał kopię ze 

Starostwa 12.02), skierowanym do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach wyjaśnił,  

iż organem właściwym do dokonania uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji 

przedsięwzięcia jest Wojewoda. 

 

Burmistrz Gogolina pismem z dnia 12.02.2007, zwrócił się do Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach z prośbą o wycofanie wniosku o dokonanie uzgodnienia warunków 

realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia . 

 

Burmistrz Gogolina pismem z dnia 14.02.2007 skierowanym do Spółki, wydał 

postanowienie w kwestii wyrażenia zgody w przedmiocie wskazania w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach na wariant dopuszczony jako zasadny do realizacji 

INNY niż proponowany przez wnioskodawcę (bez lotów nocnych i bez samolotów silnie 

promieniujących akustycznie). 

 

W grudniu 2006 Burmistrz wystosował pismo do Marszałka Województwa 

Opolskiego z prośbą o spotkanie stron publicznych w sprawie omówienia aktualnej sytuacji 

dotyczącej inwestycji na lotnisku w Kamieniu Śląskim. 

Na spotkaniu w dniu 25.01.2006 r. Burmistrz przedstawił Marszałkowi stanowisko Gminy 

Gogolin w ww. temacie. 

 


