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Niniejsza ekspertyza („Ekspertyza”) została przygotowana na podstawie umowy z dnia 
21 lutego 2014 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a BBSG Baca 
Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. („BBSG”). 
Prezentowane w niniejszej Ekspertyzie rezultaty analizy są wynikiem zastosowanej 
metodyki i podejścia BBSG oraz stanu wiedzy na dzień przeprowadzenia analizy. 
Ekspertyza została przygotowana w konkretnym stanie prawnym i rynkowym i w 
związku z powyższym BBSG nie gwarantuje, iż informacje w niej zawarte pozostaną 
aktualne w przypadku zmiany okoliczności rynkowych lub stanu prawnego. 
Jednocześnie podkreślamy, iż w wielu przypadkach otrzymane wyniki zależeć będą od 
indywidualnego, subiektywnego osądu. Stąd też nie można wykluczyć, że ktoś inny 
przeprowadzając analizę, przedstawiłby odmienne wnioski.  
Niniejsza Ekspertyza została przygotowana na zlecenie Województwa 
Wielkopolskiego, tym samym BBSG nie przyjmuje odpowiedzialności wobec 
jakiejkolwiek osoby trzeciej, która będzie wykorzystywać Ekspertyzę, bądź też uzyska 
dostęp do Ekspertyzy. 
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1. Wprowadzenie 

 

1.1. Cel analizy 

Jednym z istotnych zagadnień podejmowanych w ostatnim czasie w kontekście 
określenia możliwości poprawy poziomu atrakcyjności inwestycyjnej subregionów: pilskiego, 
konińskiego, leszczyńskiego i kaliskiego, w tym w szczególności w kontekście zwiększenia ich 
dostępności transportowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju 
gospodarczego, są rola i możliwości wykorzystania obiektów lotniskowych zlokalizowanych  
na tych obszarach.  

Intencją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – zleceniodawcy 
Ekspertyzy, jest zdiagnozowanie potencjału i możliwości przyszłego wykorzystania czterech 
lokalnych obiektów lotniskowych, to jest lotnisk w Michałkowie k. Ostrowa Wielkopolskiego  
i w Lesznie Strzyżewicach oraz lądowisk w Pile i w Kazimierzu Biskupim k. Konina. Dostarczone 
wskutek realizacji niniejszego badania informacje stanowić będą wkład do przygotowania 
szczegółowej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego, 
stanowiąc zarazem źródło analiz dla różnych podmiotów prowadzących polityki prorozwojowe  
na terenie województwa wielkopolskiego.   

Zainteresowanie Urzędu Marszałkowskiego lotniskami lokalnymi wynika z próby 
poznania roli jaką obiekty te pełnią oraz mogłyby potencjalnie pełnić w zwiększaniu dostępności 
transportowej obszarów subregionalnych.  

W związku z tak rozumianym celem Urzędu Marszałkowskiego, niniejsza Ekspertyza 
obejmuje następujące zagadnienia: 

• Analizę struktury właścicielsko-zarządczej obiektów; 
• Identyfikację obecnego wykorzystania obiektów; 
• Określenie stanu technicznego infrastruktury obiektów; 
• Analizę dostępności komunikacyjnej; 
• Rozpoznanie planów rozwojowych właścicieli, zarządzających i głównych interesariuszy; 
• Analizę kosztów realizacji planów rozwojowych i źródeł finansowania tego rozwoju; 
• Diagnozę możliwości wykorzystania obiektów w przyszłości; 
• Analizę benchmarkingową dotyczącą funkcjonowania podobnych obiektów 

zlokalizowanych w Europie. 
 

1.2. Obiekty objęte badaniem 

Zgodnie z wymogiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego niniejsza 
analiza objęła zakresem cztery obiekty zlokalizowane na terenie województwa, w pobliżu 
ważnych ośrodków subregionalnych, to jest: 

• Lotnisko w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego; 
• Lotnisko w Lesznie-Strzyżewicach; 
• Lądowisko w Pile; 
• Lądowisko w Kazimierzu Biskupim koło Konina. 

Lokalizację analizowanych obiektów przedstawia poniższa mapa. 
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Mapa 1 
Obiekty obj ęte badaniem 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Jak wspomniano powyżej wśród analizowanych obiektów 2 posiadają obecnie status 

lądowiska, a 2 status lotniska. Dla pełnego zrozumienia aspektów formalnych analizy i znaczenia 
pojęć wykorzystywanych w Ekspertyzie poniżej przedstawiono definicję podstawowych kategorii 
obiektów lotniskowych i pojęć z nimi związanych.  

• Lotnisko , zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 roku., poz. 933  
z późn. zm.), jest to wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości 
lub części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków 
powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami 
budowlanymi o charakterze trwałym, wpisany do rejestru lotnisk. 

• Częścią lotnicz ą lotniska , zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 
roku., poz. 933 z późn. zm.), jest obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań 
statków powietrznych oraz do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz  
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z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany.  
• Zarządzający lotniskiem , zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 

roku., poz. 933 z późn. zm.), jest to podmiot, który został wpisany jako zarządzający  
do rejestru lotnisk cywilnych.  

• Lotnisko u żytku publicznego , zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U.  
z 2012 roku., poz. 933 z późn. zm.), jest to lotnisko otwarte dla wszystkich statków 
powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem  
i podanych do publicznej wiadomości.  

• Lotnisko u żytku wył ącznego , zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. 
2006 Nr 100, poz. 696 z późn. zm.), jest to lotnisko wykorzystywane przez 
zarządzającego tym lotniskiem, użytkowników lotniska wymienionych w dokumentacji 
rejestracyjnej tego lotniska oraz za zgodą zarządzającego lotniskiem – przez innych 
użytkowników lotniska. 

• Portem lotniczym , zgodnie z art. 2 ust. 17 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 roku, 
poz. 933 z późn. zm.), jest lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów 
handlowych. 

• Lądowisko , zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 roku., poz. 933 
z późn. zm.), jest to obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni, który może być  
w całości lub w części wykorzystywany do startów i lądowań naziemnego lub nawodnego 
ruchu statków powietrznych. 
 

1.3. Metody badawcze 

Przy realizacji Ekspertyzy zastosowane zostały następujące metody badawcze: 
• Desk research; 
• Wizyty na lotniskach - W ramach realizacji prac  zespół BBSG odbył następujące wizyty 

na lotniskach objętych badaniem: 
o Lotnisko Leszno-Strzyżewice – inwentaryzacja obiektu w dniu 5 marca  

2014 r. 
o Lotnisko Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego – inwentaryzacja obiektu 

w dniu 6 marca 2014 r. 
o Lądowisko Piła – inwentaryzacja obiektu w dniu 7 marca 2014 r. 
o Lądowisko Kazimierz Biskupi koło Konina – inwentaryzacja obiektu w dniu 

14 marca 2014 r. 
• Wywiady pogłębione – w ramach realizacji prac zespół BBSG przeprowadził wywiady 

pogłębione z przedstawicielami podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie lub 
zainteresowanych rozwojem obiektów. Wywiady zostały przeprowadzone techniką IDI 
lub TDI z następującymi osobami: 

o Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły; 
o Beata Dudzińska – Zastępca Prezydenta Miasta Piły; 
o Teresa Jakubowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy 

Europejskich w Urzędzie Miasta Piła; 
o Roman Szarzyński – Sekretarz Gminy Piła; 
o Danuta Zasada – Dyrektor Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego 

w Pile; 
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o Marek Funk – Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile; 
o Piotr Kucharski – Prezes Zarządu Aeroklubu Ziemi Pilskiej; 
o Sławomir Palus – Dyrektor Aeroklubu Ziemi Pilskiej; 
o Marek Huzarewicz – Prezes Zarządu Philips Lighting Poland; 
o Tomasz Malepszy – Prezydent Miasta Leszna; 
o Stefan Grys – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie, 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Leszna ds. rozwoju lotniska; 
o Włodzimierz Głodek – Dyrektor Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu 

Polskiego w Lesznie; 
o Tadeusz Malarczyk – Prezes Aeroklubu Ostrowskiego; 
o Ryszard Bieniecki – Doradca Prezydenta Miasta Kalisza; 
o Henryk Libudzic – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska 

Południowa; 
o Tomasz Ciemnoczołowski – Dyrektor Aeroklubu Konińskiego; 
o Roman Jankowski – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Konina; 
o Andrzej Sibis – Prezes Aeroklubu Konińskiego, były wiceprezydent Miasta 

Konina; 
o Paweł Waliszewski – Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów  

i Eksporterów. 
 

1.4. Miejsce lotnisk w Wielkopolsce w dokumentach strategicznych 

Dokumenty strategiczne dotyczące lotnisk w Polsce na szczeblu centralnym  
i regionalnym mają ograniczony charakter. Podstawowe znaczenie dla polskiego rynku 
lotniczego ma Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych. Jest to jednak 
dokument zdezaktualizowany (przyjęty uchwałą Rady Ministrów 8 maja 2007 r.). 

W ogólnym ujęciu dokumenty strategiczne odwołują się do największych lotnisk 
komunikacyjnych w Polsce, a w przypadku Wielkopolski do Portu Lotniczego Poznań-Ławica. 
Brak jest więc co do zasady wyraźnych odniesień do lotnisk objętych niniejszą Ekspertyzą. 

Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urz ądzeń naziemnych 
Dokument ten koncentruje się na rozwoju podstawowej sieci lotnisk w Polsce, do której 

zaliczają się przede wszystkim lotniska należące do sieci TEN-T. W odniesieniu do obiektów 
aeroklubowych zidentyfikowano jedynie fakt istnienia tego typu obiektów  w Polsce  
i zinwentaryzowano obecną na tych obiektach infrastrukturę nawigacyjną. W tym ostatnim 
zakresie wymienione są lotniska Leszno-Strzyżewice oraz Michałków koło Ostrowa 
Wielkopolskiego jako przykładowe obiekty wyposażone w pomoce radionawigacyjne.  

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspe ktyw ą do 2030 roku) 
Jest to ogólny dokument strategiczny definiujący strategię rozwoju wszystkich sektorów 

transportu w Polsce. Wyznacza on cele dla całego systemu transportu lotniczego w Polsce. Brak 
jest więc bezpośrednich odniesień do lotnisk objętych niniejszym badaniem. 

W zakresie finansowania rozwoju sektora lotniczego w Polsce Strategia wymienia: 
• środki własne oraz środki kredytowe podmiotów zarządzających lotniskami oraz Polskiej 

Agencji Żeglugi Powietrznej; 
• środki unijne, w tym z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych 
województw; 

• budżet państwa – na utrzymanie lotniczych przejść granicznych; 
• wsparcie ze środków publicznych na finansowanie lub współfinansowanie inwestycji 

zakładającego lotnisko lub zarządzającego lotniskiem, przyznawane na podstawie 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
wsparcia finansowego inwestycji na lotniskach; 

• budżety samorządów – na dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej 
wykonywanej przez zarządzających lotniskami oraz przewoźników; 

• budżety samorządów – na finansowanie budowy nowych lotnisk oraz innych inwestycji 
rozwojowych; 

• dotacje celowe Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 
• kapitał prywatny, w tym partnerstwo publiczno-prywatne. 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 20 20 roku. Wielkopolska 2020 
Dokument zasadnie wskazuje na Port Lotniczy Poznań-Ławica jako centralny element 

lotniczego systemu transportowego w Wielkopolsce. Nie wyklucza się jednak, że w przyszłości, 
wraz ze wzrostem ruchu, pojawi się konieczność budowy nowego regionalnego portu lotniczego.  

W ramach Celu Strategicznego 1.  Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej 
regionu wymienia się Cel operacyjny 1.6. Rozwój komunikacji lotniczej. W ramach tego celu 
operacyjnego wymienia się następujące działania: 

• Kontynuacja rozbudowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica oraz dalsza rozbudowa siatki 
połączeń międzynarodowych i krajowych;  

• Wsparcie niszowych, specyficznych form transportu lotniczego na pozostałych, 
istniejących w regionie lotniskach i lądowiskach, zwłaszcza w segmencie General 
Aviation1; 

• Rozwój infrastruktury komunikacyjnej ułatwiającej dostęp do lotnisk; 
• Zapewnienie intermodalności transportu lotniczego z innymi środkami transportu; 
• Wspieranie działań zabezpieczających możliwość budowy w przyszłości nowego 

regionalnego portu, lotniczego i/lub przeznaczenia na ten cel lotniska już istniejącego. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (projekt) 
Obecny projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –

2020 (projekt z 17.02.2014) wśród wyzwań stojących przed regionem wymienia „Optymalizację 
wykorzystania infrastruktury lotnisk lokalnych oraz terenów byłych lotnisk (obsługa lotów 
biznesowych)”. Ich rozwój ma być, zdaniem autorów WRPO, impulsem dla rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości oraz podnosić atrakcyjność inwestycyjną regionu, zwłaszcza obszarów 
znacznie oddalonych od stolicy województwa. 

W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3.1 Promowanie przedsiębiorczości,  
w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz 
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, 
przewiduje się pewne ograniczone możliwości wsparcia finansowego infrastruktury na lotniskach 

                                                 
1 General Aviation (lotnictwo ogólne) – kategoria ta obejmuje ruch lotniczy inny niż rozkładowy i nierozkładowy przewóz 
pasażerów i towarów wykonywany w celach zarobkowych. Ruch General Aviation jest wykonywany z reguły mniejszymi 
statkami powietrznymi, począwszy od  paralotni, szybowców, a skończywszy na niewielkich korporacyjnych samolotach 
odrzutowych.  
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w Wielkopolsce. Obejmować ono może: „tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury 
terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym dostosowanie lotnisk lokalnych 
oraz terenów byłych lotnisk do wykorzystania w celach obsługi lotów biznesowych), w tym  
dla inteligentnych specjalizacji regionalnych”. Projekt WRPO wskazuje, iż w odniesieniu do 
infrastruktury lotnisk lokalnych, ich „odpowiednie wsparcie powinno stać się impulsem dla rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości, w szczególności na obszarach znacznie oddalonych od stolicy 
województwa, oraz podnoszących atrakcyjność inwestycyjną. W tym aspekcie, w toku 
zdiagnozowanych potrzeb inwestycyjnych, wsparcie dotyczyć będzie modernizacji i rehabilitacji 
niezbędnej infrastruktury, jak również instalacji systemów nawigacji zapewniających wysoki 
standard i bezpieczeństwo obsługiwanych lotów biznesowych.” 

Powyższa propozycja zapisów jest wyrazem aktualnych oczekiwań regionu wobec nowej 
perspektywy finansowej UE, a analizowany dokument jest projektem regionalnego programu 
operacyjnego i nie można na etapie przygotowania niniejszej Ekspertyzy przesądzić  o jego 
ostatecznym kształcie i zakresie wsparcia rozwoju infrastruktury lotniskowej w regionie 
wielkopolskim. Propozycja zapisów przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego zostanie poddana weryfikacji na poziomie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  
i Komisji Europejskiej. Obecnie jest ona uznawana przez  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
za sprzeczną z treścią Umowy Partnerstwa. W połączeniu ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, 
która z dużym dystansem podchodzi obecnie do finansowania infrastruktury lotniskowej, może to 
oznaczać ograniczone szanse na finansowanie tego typu projektów w ramach przyszłego 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

1.5. Znaczenie lotnisk lokalnych dla rozwoju subregionów 

Istnienie w danym subregionie oferty transportu lotniczego wpływa na poprawę 
dostępności komunikacyjnej. Należy jednak pamiętać, że nie jest to warunek konieczny  
dla zapewnienia wysokiego poziomu tej dostępności. Nawet w przypadku braku infrastruktury 
lotniskowej w danym subregionie możliwe jest zapewnienie łatwej dostępności regionu  
dla turystów i podróżnych biznesowych oraz zwiększenie oferty przewozowej dla mieszkańców 
subregionu poprzez wzmocnienie połączeń intermodalnych umożliwiających korzystanie z oferty 
lotnisk zlokalizowanych poza subregionem. Warunkiem do tego jest jednak dobrze rozwinięta 
sieć połączeń lądowych (drogowych i kolejowych) z lotniskami znajdującymi się poza danym 
subregionem. Obecnie subregiony kaliski, leszczyński i pilski, z uwagi na słaby rozwój 
infrastruktury kolejowej i drogowej, nie przedstawiają takiej oferty. 

Powszechnie uważa się, że pojawienia się portu lotniczego jest sposobem na poprawę 
konkurencyjności subregionu. Należy jednak pamiętać, że ograniczona dostępność transportowa 
jest tylko jednym z wielu czynników wpływających na poziom konkurencyjności subregionu.  
Do innych czynników decydujących o poziomie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej 
subregionu należą m.in.:  

• Infrastruktura (inna niż transportowa); 
• Kapitał ludzki; 
• Finansowe zachęty inwestycyjne; 
• Poziom rozwoju gospodarczego; 
• Instytucjonalny system wsparcia inwestycji; 
• Jakość życia / kształtowanie korzystnych warunków życia. 
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Oznacza to, że samo pojawienie się lotniska/możliwości transportu lotniczego  
w subregionie nie poprawi w sposób diametralny jego atrakcyjności inwestycyjnej. Aby tak się 
stało konieczna jest m.in. identyfikacja kluczowych branż, wypracowanie nowego, 
zintegrowanego instytucjonalnego systemu wsparcia inwestycji, budowania marki inwestycyjnej. 
Część tych zadań musi być wypełniana w kooperacji z władzami regionu wielkopolskiego, 
lokalnymi środowiskami biznesowymi i innymi instytucjami zaangażowanymi w rozwój 
gospodarczy regionu i subregionów, ponieważ zazwyczaj przekraczają one siły i kompetencje 
poszczególnych subregionów. 

Nie wydaje się również, aby pojawienie się na mapie subregionu lokalnego portu 
lotniczego w sposób istotny poprawiło mobilność przestrzenną siły roboczej. Lokalne porty 
lotnicze raczej skupione będą na obsłudze wysoko wykwalifikowanych kadr i/lub dysponentów 
kapitału, a nie masowego klienta. Znaczące przepływy siły roboczej realizowane są w głównych 
portach lotniczych, oferujących siatkę zagranicznych połączeń regularnych, tj. w przypadku 
Wielkopolski przede wszystkim w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica i pobliskich lotniskach 
komunikacyjnych. 

 
Rysunek 1 

Wpływ lotniska na rozwój regionu/subregionu 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Co do zasady porty lotnicze wspierają rozwój gospodarczy regionu/subregionu poprzez 

szereg czynników: 
• Lotniska wpływają na powstawanie nowych miejsc pracy i w konsekwencji zwiększenie 

dochodów ludności. Na terenie lotniska funkcjonuje szereg kooperujących spółek  
i organizacji, które umożliwiają lotnisku funkcjonowanie. Jest to zjawisko określane 
mianem wpływu bezpośredniego. 

• Jednostki gospodarcze działające na lotnisku, poprzez zakupy dóbr i usług w ramach 
lokalnego łańcucha dostaw, wywierają pośredni wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. Te 
zakupy wspierają zatrudnienie oraz dochód jednostek występujących w tym łańcuchu, 
tym samym oddziałując pozytywnie na cały region/subregion. Zjawisko to określane jest 
mianem wpływu pośredniego.  

EFEKTY 
BEZPOŚREDNIE 
 

EFEKTY 
POŚREDNIE 

 
EFEKTY 

INDUKOWANE 
 

EFEKTY 
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• Osoby zatrudnione bezpośrednio w spółkach operujących na lotnisku oraz pracujące  
dla jednostek występujących w łańcuchu dostaw będą przeznaczały swoje dochody  
na zakup różnych dóbr i usług w lokalnej gospodarce. Wiele z tych wydatków pozostanie 
w lokalnej gospodarce i będzie wspierało zatrudnienie i wzrost PKB w różnych sektorach 
gospodarki regionu/subregionu. Zjawisko to jest określone jako indukowany wpływ 
lotniska na gospodarkę. 
Efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane obecności lotnisk lokalnych mają wymierny 

wpływ na sytuację lokalnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez wpływy podatkowe –  
z PIT, CIT oraz innych podatków lokalnych. Jednakże dostrzega się powszechnie, że efekty te 
wywierają zauważalny wpływ w przypadku dużych lotnisk komunikacyjnych, takich jak Poznań 
Ławica W przypadku małych, lokalnych lotnisk ich rolę należy zauważyć w poprawie dostępności 
subregionu dla podróżnych biznesowych, w tym potencjalnych inwestorów, potencjalnie 
transporcie towarów, napływie pewnej grupy turystów. Efekty te określane są mianem efektów 
katalitycznych.  
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2. Analiza obecnego stanu i potencjału lotnisk 

 

2.1. Lotnisko Leszno-Strzyżewice 

2.1.1. Lokalizacja obiektu 

Lotnisko Leszno-Strzyżewice (kod ICAO: EPLS) zlokalizowane jest w południowej części 
województwa wielkopolskiego, w odległości ok. 4 km na zachód od centrum Leszna,  
w sąsiedztwie ulicy Kosmonautów i ulicy Szybowników (droga krajowa nr 12). Najbliższe lotnisko 
obsługujące regularny ruch pasażerski to Port Lotniczy Poznań-Ławica (w odległości ok. 80 km). 

Poniższa mapa prezentuje lokalizację lotniska.  
 

Mapa 2 

Lokalizacja lotniska Leszno-Strzy żewice (EPLS) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Maps 

 

2.1.2. Relacje właścicielsko-zarządcze 

Struktura wła ścicielska 
Lotnisko zajmuje teren 127 ha, na który składają się 2 części: 

• Działka o powierzchni 103 ha, której właścicielem jest gmina Święciechowa,  
a wieczystym dzierżawcą Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego (CSS) – 
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teren ten obejmuje głównie część lotniczą lotniska (w tym m.in. drogi startowe i miejsca 
postojowe dla statków powietrznych), 

• Działka o powierzchni 24 ha, której właścicielem jest Miasto Leszno i która znajduje się  
w trwałym zarządzie Aeroklubu Polskiego. Trwały zarząd nad gruntem został przekazany 
na podstawie umowy użyczenia Centralnej Szkole Szybowcowej. Jest to grunt,  
na którym znajdują się obiekty budowlane, składające się na część nielotniczą lotniska. 
W odniesieniu do tego gruntu rozważana była możliwość przekazania go w drodze 
wieczystej dzierżawy do Centralnej Szkoły Szybowcowej. Z uwagi jednak na brak 
ostatecznej decyzji Urzędu Miasta Leszna co do przyszłości lotniska i ewentualnego 
zaangażowania miasta w jego rozwój, takiej decyzji nie podjęto. 

Struktura zarz ądcza 
Podmiotem zarządzającym lotniskiem wpisanym do rejestru Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

(ULC) jest obecnie spółka Aero Partner Sp. z o. o. – spółka powołana do życia w 2012 r. przez 
Aeroklub Polski. Spółka ta obecnie zarządza w Polsce 31 lotniskami użytku publicznego  
o ograniczonej certyfikacji oraz 1 lądowiskiem. Zgodnie z planami Aeroklubu Polskiego spółka ta 
w przyszłości nie będzie się ograniczała do zarządzania lotniskami, ale prowadzić ma też 
działalność usługową, polegającą na rejestracji, zarządzaniu i  modernizacji obecnych  
i przyszłych lotnisk. 

Kontrolę zarządczą nad obiektem sprawuje Centralna Szkoła Szybowcowa, która jest 
użytkownikiem wieczystym / trwałym zarządcą gruntów wchodzących w skład obiektu  
i właścicielem większości nieruchomości zlokalizowanych na obiekcie. 

 

2.1.3. Obecne wykorzystanie 

Głównym użytkownikiem lotniska jest Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie, która 
odgrywa kluczową rolę w obecnym wykorzystaniu obiektu. Lotnisko jest obecnie wykorzystywane 
przede wszystkim dla celów szkoleniowych, realizowanych przez Centralną Szkołę Szybowcową 
i Aeroklub Leszczyński. W zakresie innej niż szkoleniowa i aeroklubowa działalności lotniczej 
lotnisko jest wykorzystywane w ograniczonym stopniu przez prywatnych właścicieli statków 
powietrznych, jako miejsce ich bazowania.  

Łącznie na lotnisku realizowanych jest ok. 10 tys. operacji lotniczych rocznie. Ruch 
lotniczy na obiekcie charakteryzuje się znaczącą sezonowością. Zdecydowana większość 
operacji wykonywana jest w okresie kwiecień-wrzesień, ze szczytem ruchu w okresie 
wakacyjnym. 

Lista obecnych użytkowników lotniska i jego wykorzystanie przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 1 
Użytkownicy wykorzystanie lotniska Leszno-Strzy żewice 

 

Użytkownik Wykorzystanie 

Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu 
Polskiego 

• Szkolenie samolotowe 

• Szkolenie szybowcowe 

• Szkolenie spadochroniarskie 

• Organizacja zawodów 

• Prowadzenie hotelu i restauracji 

Aeroklub Leszczyński 

• Szkolenie samolotowe 

• Szkolenie szybowcowe 

• Sekcja modelarska 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Spadochroniarzy Feniks 

• Szkolenie spadochronowe 

• Pokazy spadochronowe 

Leszczyńskie Stowarzyszenie Baloniarzy • Loty balonowe 

Prywatni właściciele statków powietrznych 
(obecnie 6 statków powietrznych bazujących 
na stałe na lotnisku) 

• Hangarowanie statków powietrznych na 
lotnisku 

 

2.1.4. Infrastruktura lotniska 

Poniższa mapa prezentuje wszystkie istotne elementy infrastruktury Lotniska Leszno-
Strzyżewice. W dalszej części tej sekcji elementy infrastruktury lotniska zostały ocenione  
pod kątem ich stanu technicznego i obecnego wykorzystania. W dalszej części znajdują się 
również zdjęcia wybranych elementów infrastruktury lotniska. 
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Mapa 3 
Infrastruktura Lotniska Leszno-Strzy żewice 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Maps 
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Tabela 2 

Zestawienie obiektów infrastruktury Lotniska Leszno -Strzy żewice 
 

Nr 
obiektu  

Obiekt Stan techniczny Uwagi 

1 Stacja benzynowa Obiekt projektowany 
Dwufunkcyjna stacja paliw 
zaopatrująca statki powietrzne i 
pojazdy samochodowe 

2 Zbiorniki na paliwo 
Bardzo zły – budynek 
utracił pełnione funkcje 

Dawna stacja paliw, która jest 
obecnie wykorzystywana tylko dla 
celów aeroklubowych. Zły stan 
techniczny uniemożliwia sprzedaż 
paliwa dla zewnętrznych 
użytkowników 

3 
Hangary 

(Fotografia A poniżej) 

Wymagający remontu – 
obiekty wybudowane w 
latach 60-tych, remontu 
wymagają głównie 
bramy do hangarów 

Hangary szybowcowe i samolotowe, 
wykorzystywane przez CSS i 
Aeroklub Leszczyński 

4 

Stajanki samolotowe o 
nawierzchni trawiastej  

(Fotografia D poniżej) 

Dobry  
Miejsca postoju statków powietrznych 
wykorzystywane przez użytkowników 
lotniska 

5 
Instalacja do 
tankowania wody do 
szybowców 

Dobry  

6 
Tunel aerodynamiczny  

(Fotografia B poniżej) 
Obiekt w budowie 

Tunel aerodynamiczny pozwalający 
na szkolenie w zakresie skoków 
spadochronowych 

7 Parking Wymagający remontu 40 miejsc parkingowych 

8 
Hotel i restauracja  

(Fotografia C poniżej) 

Dobry – budynek 
wyremontowany 5 lat 
temu 

W budynku znajdują się hotel, 
restauracja i biura CSS 

9 Sala gimnastyczna Wymagający remontu 
Obecnie wykorzystywana jako sala 
biesiadna 

10 Kotłownia 

Bardzo zły – obiekt 
wybudowany w latach 
60-tych, od tego czasu 
nieremontowany 

Obecnie pomieszczenie gospodarcze 
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Nr 
obiektu  

Obiekt Stan techniczny Uwagi 

11 Trafostacja  
Dobry – budynek 
niedawno 
zmodernizowany 

 

12 

Drogi startowe o 
nawierzchni trawiastej 

(Fotografia D poniżej) 

Dobry 4 drogi startowe 

13 
Mieszkania służbowe 

(Fotografia E poniżej) 

Wymagający remontu – 
zwłaszcza elewacja, 
wnętrza modernizowane 

Mieszkania służbowe pracowników CSS, 
wykorzystywane również dla gości CSS 

14 Hostel Wymagający remontu 
W budynku obok hostelu znajduje się 
również modelarnia 

15 Pole kempingowe Wymagający remontu 
Miejsca kempingowe z infrastrukturą 
kempingową 

16 Dawna baloniarnia Bardzo zły Obecnie pomieszczenie gospodarcze 

17 Sanitariaty Wymagający remontu  

 

Fotografia A: Hangary 

 
Źródło: Fotografia własna
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Fotografia B: Nowy tunel aerodynamiczny 

 

Źródło: Fotografia własna 
 

Fotografia C: Hotel z restauracj ą  

 

Źródło: Fotografia własna 
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Fotografia D: Stajanki samolotowe i trawiaste drogi  startowe 

 

Źródło: Fotografia własna 
 

Fotografia E: Mieszkania słu żbowe 

 

Źródło: Fotografia własna 
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2.1.5. Dostępność komunikacyjna  

Z uwagi na lokalizację w pobliżu centrum Leszna dostępność komunikacyjną lotniska 
drogą lądową należy uznać za dobrą. Średni czas dojazdu z centrum Leszna wynosi ok. 10 
minut. 

Lotnisko jest dostępne bezpośrednio z drogi krajowej nr 12 (ul. Szybowników), 
przebiegającej w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Jakość dróg dojazdowych do lotniska jest 
dobra. Istnieje również możliwość dotarcia na lotnisko od ulicy Kosmonautów. Jest to opcja 
wykorzystywana w przypadku organizacji większych wydarzeń na lotnisku.  

Istnieje również możliwość dotarcia do lotniska drogą kolejową (dojazd do dworca 
Leszno), a następnie taksówką lub samochodem prywatnym. Docelowo w bezpośrednim 
sąsiedztwie lotniska przebiegać będzie droga ekspresowa S5 oraz zlokalizowany będzie węzeł 
drogi ekspresowej. 

 

2.1.6. Plany rozwojowe głównych interesariuszy 

Do głównych interesariuszy rozwoju lotniska zaliczyć należy Centralną Szkołę 
Szybowcową i Urząd Miasta Leszna. Poniżej zaprezentowano wizję rozwoju lotniska według tak 
zdefiniowanych głównych interesariuszy. 

Centralna Szkoła Szybowcowa/Aeroklub Polski 
Głównym celem CSS jest utrzymanie na lotnisku działalności szkoleniowej i sportowej. 

Zdaniem CSS rozwój działalności lotnictwa cywilnego na lotnisku w ograniczonym zakresie 
(nieregularny ruch General Aviation) nie powinien w przyszłości powodować konfliktów pomiędzy 
tym ruchem, a działalnością sportową i szkoleniową. Dopiero teoretyczne uruchomienie  
na lotnisku ruchu regularnego lotnictwa pasażerskiego mogłoby prowadzić do ograniczeń 
operacyjnych w działalności prowadzonej przez CSS. 

Obecnie w ramach organów CSS i Aeroklubu Polskiego prowadzona jest wewnętrzna 
dyskusja pomiędzy dwiema, pośrednio zbieżnymi wizjami rozwoju: 

• Lotnisko Leszno jako centrum sportów lotniczych – zgodnie z tą wizją na lotnisku 
prowadzona powinna być działalność szkoleniowa i sportowa na wysokim poziomie  
w odniesieniu do różnych typów działalności lotniczej (samolotowa, szybowcowa, 
balonowa); 

• Lotnisko Leszno jako centrum wyczynowego szybownictwa – zgodnie z tą wizją lotnisko 
powinno skoncentrować się na rozwoju działalności szybowcowej na najwyższym 
poziomie. 

Niezależnie od wyboru jednej z powyższych wizji plany rozwojowe CSS/Aeroklubu 
Polskiego w odniesieniu do tego obiektu wyglądają następująco: 

• W odniesieniu do infrastruktury lotniska: 
o Budowa utwardzonej drogi startowej przy wykorzystaniu kostki z tworzyw 

sztucznych - zgodnie z tą koncepcją na lotnisku powstałaby nowa droga 
startowa o długości 920 m. Technologia budowy utwardzonej drogi startowej 
z wykorzystaniem kostki z tworzyw sztucznych została już zastosowana  
na jednym z lotnisk pod Poznaniem. Taka utwardzona droga startowa 
umożliwiłaby, zdaniem CSS, wydłużenie sezonu na lotnisku na miesiące 
październik i listopad, kiedy to nie jest możliwe korzystanie z trawiastych 
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dróg startowych. Cała utwardzona droga startowa byłaby w tej koncepcji 
realizowana na terenie obecnego lotniska. W efekcie, możliwe byłoby 
bardziej intensywne wykorzystanie obiektu oraz zwiększenie przychodów 
CSS i zarządzającego lotniskiem. Szacowany koszt tej inwestycji to ok. 1,5 
mln PLN. Brak jest obecnie precyzyjnie określonych źródeł finansowania tej 
inwestycji.  

o Dwufunkcyjna stacja paliw umożliwiająca z jednej strony tankowanie statków 
powietrznych w paliwo lotnicze, a z drugiej obsługę samochodów osobowych 
i ciężarowych. Stacja paliw ma zostać zlokalizowana w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi krajowej nr 12. Prace budowlane mają rozpocząć się 
jeszcze w tym roku, po skompletowaniu wszystkich niezbędnych 
dokumentów formalnych; 

o Remont hostelu na lotnisku. W kosztach tej inwestycji (300-500 tys. zł) 
partycypować będzie Miasto Leszno i CSS; 

o Nowe hangary dla szybowców; 
o Domki mieszkalne (bungalowy) dla klientów CSS; 
o Tunel aerodynamiczny. Jest to inwestycja realizowana przez prywatny 

podmiot, na terenach dzierżawionych od CSS. Tunel aerodynamiczny 
umożliwia szkolenie w zakresie skoków spadochronowych. Obecnie  
na ukończeniu, planowane uruchomienie – kwiecień 2014. 

• W odniesieniu do prowadzonej działalności: 
o Rozwój działalności sportowej i szkoleniowej; 
o Pozyskiwanie przez CSS (także we współpracy z Urzędem Miasta Leszna) 

dużych imprez sportowych; 
o Większe otwarcie lotniska na ruch turystyczny i niewielki ruch biznesowy, 

głównie dzięki budowie utwardzonego pasa startowego; 
o Możliwy rozwój lotnictwa sanitarnego; 
o Współpraca z PWSZ w Lesznie – planuje się utworzenie kierunku studiów  

na PWSZ, przygotowujących do pracy w roli trenera sportów lotniczych. 
 

Urząd Miasta Leszna 
Urząd Miasta Leszna ma na celu wzrost wykorzystania lotniska zarówno dla celów 

sportowych/aeroklubowych, ale również dla lotnictwa biznesowego i turystycznego. Z punktu 
widzenia Leszna podstawowy walor lotniska to czynnik promocyjno-marketingowy. Urząd Miasta 
Leszna chciałby zapewnić możliwość wydłużenia sezonu na lotnisku, optymalnie nawet 
wykorzystania lotniska przez cały rok, także w okresie zimowym. W związku z tymi celami plany 
Urzędu Miasta Leszna obejmują: 

• Powołanie spółki prawa handlowego do zarządzania lotniskiem – udziałowcami tej spółki 
byłyby Miasto Leszno, CSS i Aeroklub Leszczyński. Powołanie spółki umożliwiłoby 
uregulowanie skomplikowanej sytuacji właścicielsko-zarządczej, zabezpieczenie 
obecności Aeroklubu Leszczyńskiego na lotnisku (obecnie tylko poprzez umowę 
użyczenia części obiektu od CSS) oraz realizację planów rozwojowych. Taka forma 
organizacyjna umożliwiłaby również wspieranie finansowe rozwoju lotniska przez Miasto 
Leszno; 

• Budowa utwardzonej drogi startowej. Jedna z koncepcji prezentowanych przez 
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przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna to budowa drogi startowej w technologii 
asfaltobetonowej. Realizacja tego projektu wymagałaby jednak poszerzania obszaru 
lotniska, w tym pozyskania nowych gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych i zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Szacowany koszt takiej 
inwestycji to ok 8-10 mln PLN. Taka asfaltobetonowa droga startowa, oprócz możliwość 
korzystania z lotniska przez cały rok, poszerza katalog statków powietrznych, które 
mogłyby korzystać z lotniska. Brak jest jednak po stronie Urzędu Miasta Leszna 
ostatecznej decyzji co do technologii budowy utwardzonej drogi startowej. Innymi słowy 
dopuszczalne są oba rozpatrywane warianty utwardzenia drogi startowej. 
Zdaniem władz miasta Leszno istotnym czynnikiem, który na pewno pozwoliłby podjąć 

faktyczne kroki w celu rozwoju lotniska, byłaby perspektywa pozyskania zewnętrznych środków 
finansowych na ten rozwój (np. środki z nowej unijnej perspektywy finansowej  2014-2020). 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli lokalnego biznesu, w tym 
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie, rozwój lotniska, m.in. poprzez 
posadowienie utwardzonej drogi startowej nie jest warunkiem koniecznym dla rozwoju 
zlokalizowanych w regionie firm, ale zapewne mógłby poprawić atrakcyjność inwestycyjną 
subregionu i warunki prowadzenie działalności gospodarczej. 

W niedużej odległości od Lotniska Leszno znajdują się 2 duże obszary inwestycyjne: 
• Strefa Inwestycyjna I.D.E.A., zlokalizowana w południowej części Leszna, w odległości 

ok. 7 km od lotniska; 
• Strefa Przemysłowa VASA, zlokalizowana w północno-zachodniej części miasta,  

w odległości ok. 6 km od lotniska. 
W bezpośrednim sąsiedztwie lotniska znajduję się również mniejsze obszary 

inwestycyjne, głównie w rejonie ul. Siewnej. 
 

2.1.7. Główne wyzwania 

Główne wyzwania o charakterze strategicznym: 
• Rozstrzygnięcie kwestii własności/kontroli 24 ha gruntu, na których obecnie znajduje się 

część nielotnicza lotniska; 
• Osiągnięcie porozumienia pomiędzy głównymi interesariuszami (CSS, Aeroklub Polski, 

Aeroklub Leszczyński i Urząd Miasta Leszna) co do kierunku i formuły dalszego rozwoju 
lotniska; 

• Budowa utwardzonej drogi startowej. 
Główne wyzwania operacyjne: 

• Sezonowość ruchu lotniczego; 
• Możliwie szybka realizacja projektu budowy stacji paliw, umożliwiającej sprzedaż paliwa 

lotniczego dla zewnętrznych klientów; 
• Modernizacja obiektów infrastruktury lotniskowej, w tym infrastruktury towarzyszącej. 
 

2.1.8. Finansowanie rozwoju i możliwość utrzymania obiektu  

CSS utrzymuje się obecnie z następujących źródeł: 
• Dzierżawa gruntów i obiektów; 
• Działalność szkoleniowa; 
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• Eventy organizowane na zlecenie zewnętrznych klientów i miasta Leszna; 
• Organizacja imprez sportowych. 

Powyższe źródła finansowania pozwalają CSS na pokrycie kosztów bieżącej 
działalności. Realizacja wszelkich poważniejszych projektów rozwojowych wymaga wsparcia 
samorządu i/lub inwestorów prywatnych.  

W krótkiej i średniej perspektywie CSS mógłby uzyskiwać dodatkowe dochody z 3 źródeł: 
• Nowa stacja paliw; 
• Zwiększenie ruchu turystycznego; 
• Wyremontowany hostel na lotnisku (docelowo hostel mógłby służyć nie tylko klientom 

lotniska, ale też być wykorzystywany przez gości z zewnątrz). 
 

2.1.9. Potencjalne wykorzystanie w przyszłości i rola w sieci obiektów 
lotniskowych w województwie wielkopolskim 

Przeprowadzone analizy dotyczące Lotniska Leszno-Strzyżewice wskazują w pierwszej 
kolejności na potrzebę zachowania funkcji sportowej i szkoleniowej dla tego obiektu. Na takie 
przeznaczenie lotniska wskazuje jego obecna rola jako głównego ośrodka szybowcowego  
w kraju i istotne miejsce organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnoeuropejskim  
i ogólnoświatowym (np. Szybowcowe Mistrzostwa Świata w 2003 r., Szybowcowe Mistrzostwa 
Świata Juniorów w 2013 r., czy planowane na lipiec i sierpień 2014 r. kolejne Szybowcowe 
Mistrzostwa Świata). 

Potencjał Leszna i subregionu, bliskość innych lotnisk komunikacyjnych (Port Lotniczy 
Poznań-Ławica – ok. 80 km, Port Lotniczy Wrocław – ok. 110 km, Port Lotniczy Zielona Góra – 
ok. 90 km) i plany poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej (w tym m.in. budowa drogi 
ekspresowej S5, modernizacja linii kolejowej między Wrocławiem a Poznaniem) wskazują  
na brak zasadności rozwoju na lotnisku regularnego ruchu pasażerskiego. 

Funkcja sportowo-szkoleniowa lotniska może być uzupełniana o rosnący udział ruchu 
General Aviation na lotnisku. W tym celu konieczne jest przeprowadzenia prac inwestycyjnych, 
obejmujących m.in.: 

• Zapewnienie na lotnisku możliwości tankowania paliwa lotniczego; 
• Przygotowanie utwardzonej drogi startowej przy wykorzystaniu kostki z tworzyw 

sztucznych (o ile zostanie ostatecznie potwierdzona możliwość jej bezpiecznego  
i efektywnego wykorzystania operacyjnego). Zgodnie z szacunkami CSS koszt tej 
inwestycji to ok. 1,5 mln PLN. 
Przeprowadzenie tych prac, a także częściowa modernizacja infrastruktury 

towarzyszącej (m.in. modernizacja hostelu na lotnisku) pozwolą zwiększyć wartość Lotniska 
Leszno jako jednego z głównych obiektów szkoleniowo-sportowych w Polsce. Zwiększy to 
również prawdopodobieństwo pojawienia się na lotnisku bardziej intensywnego ruchu General 
Aviation. 

Taki rozwój obiektu pozwoli Miastu Leszno na skuteczne wykorzystanie lotniska jako 
czynnika promującego miasto i region oraz budowanie w oparciu o obiekt regionalnego produktu 
turystycznego, czy oferty inwestycyjnej subregionu.  

Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji: 
• Bardzo silnie rozwinięta działalność sportowa i szkoleniowa; 
• Rozwój turystyki lotniczej w Polsce / wzrost ilości licencji PPL/A; 



 
ANALIZA POTENCJAŁÓW I KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA LOTNISK O ZNACZENIU LOKALNYM ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI 

 

 

 
25 

• Dobre skomunikowanie obiektu; 
• Możliwości wygenerowania nowych źródeł przychodów zarządzającego lotniskiem  

(np. stacja paliw, dzierżawa gruntów, działalność hotelowa); 
• Możliwość budowy produktu turystycznego w powiązaniu z lotniskiem o wydłużonym 

sezonie lotnym; 
• Możliwość rozwoju działalności okołolotniskowych generujących miejsca pracy. 
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2.2. Lądowisko Piła 

2.2.1. Lokalizacja obiektu 

Lądowisko Piła (kod ICAO: EPPI) zlokalizowane jest w północnej części województwa 
wielkopolskiego, w odległości ok. 1 km na północny zachód od centrum Piły. Czas dojazdu  
z centrum miasta wynosi ok. 10 minut. Najbliższe lotniska obsługujące regularny ruch pasażerski 
to Port Lotniczy Poznań-Ławica (w odległości ok. 100 km) i Port Lotniczy Bydgoszcz  
(w odległości ok. 100 km). Lądowisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
podmiejskiej, przy ul. Koszalińskiej, stanowiącej część obwodnicy śródmiejskiej Piły. Granicę 
lotniska od strony południowo-wschodniej wyznacza ul. Koszalińska. Po drugiej jej stronie 
znajdują się najbliższe lotnisku zabudowania mieszkalne.  

Poniższa mapa prezentuje szczegółową lokalizację lądowiska.  
 

Mapa 4 
Lokalizacja L ądowiska Piła (EPPI) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Maps 

 

2.2.2. Relacje właścicielsko-zarządcze 

Lądowisko w Pile to byłe lotnisko wojskowe – baza samolotów myśliwsko-szturmowych. 
Właścicielem całego terenu lądowiska jest obecnie Powiat Pilski. Powiat Pilski pozyskał grunty  
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w drodze darowizny od Skarbu Państwa na cele związane z budową lotniska cywilnego użytku 
publicznego. Przekazanie terenu odbyło się w 2 etapach: 

• Etap 1: 2009 r., kiedy to Powiat Pilski przejął 179 ha gruntu. Grunty te stanowią centralną 
część obszaru, jaki zajmowało byłe lotnisko wojskowe. Większość tego terenu została 
przekazana w drodze użyczenia Aeroklubowi Ziemi Pilskiej oraz częściowo Związkowi 
Spadochroniarzy Polskich; 

• Etap 2: 2014 r, kiedy to Powiat Pilski przejął kolejne 114 ha gruntów, zabudowanych  
w większości przez dawne wojskowe schronohangary. Część zabudowań na tych 
gruntach jest obecnie dzierżawiona podmiotom zewnętrznym – jest to kontynuacja umów 
dzierżawy zawartych wcześniej przez Agencję Mienia Wojskowego. 
Przekazanie kolejnych 114 ha gruntów w 2014 r. do Powiatu Pilskiego w dużym stopniu 

rozwiązuje kwestie nieruchomościowe istotne dla każdego projektu lotniskowego. Od tego 
momentu władze samorządowe miasta i powiatu mogą w sposób dynamiczny podjąć działania  
w celu uruchomienia lotniska użytku publicznego i jego dalszego rozwoju.  

Operacyjnie Lądowiskiem Piła zarządza obecnie, na podstawie umowy użyczenia, 
Aeroklub Ziemi Pilskiej, który utworzył lądowisko w oparciu o infrastrukturę byłego lotniska 
wojskowego. 

 

2.2.3. Obecne wykorzystanie 

Użytkownicy 
Lądowisko Piła jest byłym lotniskiem wojskowym, które zostało w sposób istotny 

rozbudowane w 1982 r. W latach 1952-1998 na lotnisku stacjonowała wojskowa jednostka 
lotnicza. Jednostka ta przestała istnieć z dniem 31.12.1998 roku, a proces całkowitego 
rozformowania zakończył się w 2002 roku. 

Obecnie obiekt ma status lądowiska. Zgodnie z brzmieniem Ustawy Prawo lotnicze,  
na lądowisku mogą być wykonywane starty i lądowania w następujących celach: 

• przewozów czarterowych i lotów lokalnych wykonywanych wyłącznie samolotami  
z napędem śmigłowym o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 5700 kg włącznie lub 
o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 10, śmigłowcami, statkami powietrznymi bez 
napędu oraz aerostatami; 

• lotów innych niż loty, o których mowa w punkcie powyżej, niebędących lotami 
handlowymi. 
Starty i lądowania statków powietrznych mogą być wykonywane na lądowiskach tylko  

za zgodą zarządzającego lądowiskiem, zgodnie z instrukcją operacyjną lądowiska2. 
Obecnie głównym użytkownikiem lądowiska jest Aeroklub Ziemi Pilskiej. Pełna lista 

obecnych użytkowników lądowiska i jego wykorzystanie przedstawia się następująco.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Art. 93 Ustawy Prawo lotnicze dnia 3 lipca 2002 r, Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 
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Tabela 3 
Użytkownicy i wykorzystanie L ądowiska Piła 

 

Użytkownik Wykorzystanie 

Aeroklub Ziemi Pilskiej 

• Szkolenie samolotowe 

• Szkolenie szybowcowe 

• Obsługa hangarowa 

Związek Polskich Spadochroniarzy 
• Szkolenie spadochronowe 

• Pokazy spadochronowe 

Prywatni właściciele statków powietrznych  
• Hangarowanie statków powietrznych na 

lotnisku 

Inne wykorzystanie 
Kluczową rolę w obecnym wykorzystaniu obiektu odgrywa Aeroklub Ziemi Pilskiej. Obok 

działalności stricte lotniczej Aeroklub prowadzi również inną działalność obejmującą: 
• Tankowanie paliwa lotniczego AVGAS; 
• Utrzymanie ciągłej zdatności do lotu CAMO (Continuing Airworthiness Management 

Organization – Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu); 
• AMO – certyfikowana organizacja obsługi technicznej statków powietrznych (Approvals 

Maintenance Organisation – Zatwierdzona Organizacja Obsługowa); 
• Organizacja imprez o charakterze lotniczym. 

Część zabudowań na gruntach przejętych przez Powiat Pilski jest obecnie dzierżawiona 
podmiotom zewnętrznym – jest to kontynuacja umów dzierżawy zwartych wcześniej  
przez Agencję Mienia Wojskowego. Z uwagi na obecny stan prawny, Powiat Pilski nie zawiera 
nowych umów dzierżawy z podmiotami zewnętrznymi dotyczących obiektów na terenie 
lądowiska.  

 

2.2.4. Infrastruktura lądowiska 

Z uwagi na swoją historię Lądowisko Piła jest w porównaniu z innymi obiektami 
lotniskowymi na terenie województwa wielkopolskiego, analizowanymi w ramach Ekspertyzy, 
dużo lepiej wyposażone w infrastrukturę lotniczą (drogi startowe, płyty postojowe, drogi 
kołowania). Z uwagi jednak na wojskowy charakter obiektu bardzo ograniczona jest oferta 
infrastruktury, w oparciu o którą mogłaby być prowadzona działalność towarzysząca. Lądowisko 
nie posiada żadnych pomocy radionawigacyjnych i świetlnych. 

Poniższa mapa prezentuje wszystkie istotne elementy infrastruktury Lądowiska Piła.  
W dalszej części tej sekcji elementy infrastruktury lądowiska zostały ocenione pod kątem ich 
stanu technicznego i obecnego wykorzystania. W dalszej części znajdują się również zdjęcia 
wybranych elementów infrastruktury lądowiska. 
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Mapa 5 
Infrastruktura L ądowiska Piła 

 

 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Maps 
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Tabela 4 

Zestawienie obiektów infrastruktury lotniska w Pile  
 

Nr 
obiektu  

Obiekt Stan techniczny Uwagi 

1 
Główna droga startowa 

(Fotografia A poniżej) 
Dobry 

Droga startowa wykonana w 
technologii asfaltobetonowej o 
wymiarach 2400x60m 

2 
Trawiasta droga 
startowa  

Dobry  
Trawiasta droga startowa 
wykorzystywana dla ruchu 
szybowców o wymiarach 650x80m 

3 

Kompleks 
schronohangarów 1 

(Fotografia D poniżej) 

Obiekty w różnym 
stanie technicznym, 
pozbawione zasilania 
elektrycznego 

Część obiektów wykorzystywana 
przez dzierżawców prowadzących 
różne typy działalności niezwiązanej 
bezpośrednio z działalnością lotniczą 

4 
Kompleks 
schronohangarów 2 

Obiekty w różnym 
stanie technicznym, 
pozbawione zasilania 
elektrycznego 

Część obiektów wykorzystywana 
przez dzierżawców prowadzących 
różne typy działalności niezwiązanej 
bezpośrednio z działalnością lotniczą 

5 Płyty postojowe Dobry 2 płyty postojowe  

6 
Drogi kołowania 

(Fotografia B poniżej) 
Dobry 

Łączna powierzchnia dróg kołowania 
to 95272 m² 

7 
Trawiasta droga 
startowa  

Dobry  
Trawiasta droga startowa 
wykorzystywana dla ruchu 
szybowców o wymiarach 1000x80m 

8 
Centralna płaszczyzna 
postoju samolotów  

Dobry 
Płaszczyzna postojowa o powierzchni 
60136 m² 

9 
Domek pilota 

(Fotografia C poniżej) 

Budynek wybudowany 
w 1967 r.  

Część budynku 
zajmowana przez 
Aeroklub – w stanie 
dobrym 

Pozostała część 
obiektu wymaga 
remontu 

Budynek o powierzchni użytkowej 
755 m² i kubaturze 3648 m³  
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Nr 
obiektu  

Obiekt Stan techniczny Uwagi 

10 Ogrodzenie Bardzo dobry 

Część lądowiska od strony miasta 
została w ostatnim czasie ogrodzona 
nowym płotem z concertiną, w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa na 
terenie lądowiska 

11 

Hangar Aeroklubu Ziemi 
Pilskiej 

(Fotografia E poniżej) 

Dobry 

Znajduje się poza terenem lądowiska, 
po przeciwnej stronie drogi 
publicznej. Kołowanie statków 
powietrznych do/z hangaru odbywa 
się dzięki zainstalowanej na drodze 
publicznej sygnalizacji świetlnej 

 

 
 

Fotografia A: Asfaltobetonowa droga startowa 

 
 

Źródło: Fotografia własna 
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Fotografia B: Drogi kołowania 

 

Źródło: Fotografia własna 
 

Fotografia C: Domek pilota 
 

 
 

Źródło: Fotografia własna 
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Fotografia D: Schronohangar 

 

Źródło: Fotografia własna 
 

Fotografia E: Hangar Aeroklubu Ziemi Pilskiej 
 

 
 

Źródło: Fotografia własna 
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Fotografia F: Wjazd na teren lotniska od strony han garu aeroklubowego  
(skrzy żowanie z drog ą publiczn ą) 

 

Źródło: Fotografia własna 
 

2.2.5. Dostępność komunikacyjna 

Lądowisko Piła zlokalizowane jest w bliskim sąsiedztwie centrum Piły, w związku z czym 
dostępność lądowiska drogą lądową należy uznać za dobrą.  

W zakresie dostępności drogowej wskazać należy na: 
• Główny wjazd na lądowisko, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy 

śródmiejskiej Piły; 
• Wjazd drogą leśną od strony drogi krajowej nr 10; 
• Wjazd od drogi wojewódzkiej nr 179 (Aleja Wojska Polskiego). 

W przyszłości planowane jest nowe połączenie drogi wojewódzkiej nr 179 i drogi krajowej 
nr 10. Co do zasady wpłynie to na dalszą poprawę dostępności lądowiska. Ważne jest jednak, 
aby nowy łącznik pomiędzy tymi drogami nie ograniczał działalności lotniczej lądowiska.  

Teren lądowiska dostępny jest również z centrum miasta za pośrednictwem ścieżki 
rowerowej oraz z wykorzystaniem miejskiej komunikacji autobusowej.  

Istnieje również możliwość dotarcia do lądowiska drogą kolejową (dojazd do dworca 
Piła). Na teren lądowiska wiedzie również pozostałość dawnej wojskowej linii kolejowej. Brak jest 
jednak informacji o jej aktualnym stanie technicznym. Należy jednak przypuszczać, że stan 
techniczny tej linii kolejowej jest niski i ewentualne odtworzenie połączenia kolejowego  
na lądowisko wymagałoby istotnych nakładów finansowych. W krótkim i średnim okresie 
zapewnienie bezpośredniego połączenia kolejowego na lądowisko nie wydaje się jednak 
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zasadne z uwagi na bliskość centrum miasta, skalę prowadzonych na obiekcie operacji i jego 
dostępność drogową.  

 

2.2.6. Plany rozwojowe głównych interesariuszy 

Istotną rolę w zakresie kształtowania przyszłości tego obiektu odgrywają 3 podmioty: 
Powiat Pilski, Miasto Piła i Aeroklub Ziemi Pilskiej.  

Poniżej zaprezentowano wizję rozwoju lądowiska według głównych interesariuszy. 

Aeroklub Ziemi Pilskiej 
Aeroklub jest obecnie głównym użytkownikiem lądowiska. Głównym jego celem jest 

dalszy rozwój prowadzonej obecnie działalności szkoleniowej, sportowej i obsługowej. Obecnie 
dostępna infrastruktura lądowiska zapewnia podstawowe warunki dla rozwoju tej działalności. 
Zdaniem przedstawicieli Aeroklubu Ziemi Pilskiej pojawienie się na lądowisku wzmożonego 
ruchu biznesowego, czy turystycznego nie wpłynie negatywnie na działalność aeroklubową.  

Powiat Pilski 
Jako właściciel terenu lądowiska Powiat Pilski jest szczególnie zainteresowany rozwojem 

obiektu i  utworzeniu w oparciu o ten obiekt lotniska użytku publicznego. Należy pamiętać, że taki 
obowiązek na Powiat Pilski nakłada znowelizowana Ustawa o gospodarowaniu niektórymi 
składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. Dodatkowo, obowiązek 
rozpoczęcia czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do założenia lotniska użytku 
publicznego oraz samo rozpoczęcie eksploatacji lotniska użytku publicznego obwarowane jest 
ustawowymi terminami. Z powyższych względów uruchomienie lotniska użytku publicznego  
o ograniczonej certyfikacji jest podstawowym celem Powiatu Pilskiego.  

Z uwagi na obecnym stan prawny Powiat Pilski ma bardzo ograniczone możliwości 
wykorzystania komercyjnego obiektu i nieruchomości tam się znajdujących (głównie 
schronohangarów). Dlatego też znalezienie formalnego rozwiązania umożliwiającego współpracę 
z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wykorzystania obiektu jest również istotnym celem 
Powiatu Pilskiego.  

Dotychczasowe działania Starostwa Powiatowego, we współpracy z Urzędem Miasta 
Piły, służyły przede wszystkim zabezpieczeniu tego terenu dla przyszłych celów lotniczych.  

 
W dłuższej perspektywie, w opinii Powiatu Pilskiego, obiekt w Pile powinien służyć: 

• Działalności aeroklubu; 
• Obsłudze ruchu General Aviation, w tym ruchu biznesowego; 
• Ewentualnej działalności cargo lotniczego w zakresie odpowiadającym popytowi na takie 

usługi. 

Miasto Piła 
Miasto Piła obecnie nie jest właścicielem gruntów składających się na teren lądowiska.  

Z uwagi jednak na lokalizację obiektu i potencjał jaki Miasto Piła widzi w rozwoju działalności 
lotniczej, angażuje się ono w rozwój obiektu. Obecne zaangażowanie Urzędu Miasta Piły 
obejmuje następujące działania: 

• Partycypacja finansowa w zakresie inwestycji prowadzonych obecnie na lądowisku (np. 
częściowe ogrodzenie lądowiska, remont domku pilota); 
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• Odpowiednia polityka przestrzenna – zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w sposób umożliwiający rozwój na obiekcie funkcji lotniczych; 

• Odpowiednie kształtowanie dokumentów strategicznych miasta w sposób sprzyjający 
rozwojowi obiektu; 

• Pozytywny lobbing dla projektu rozwoju obiektu; 
• Merytoryczne wsparcie Powiatu Pilskiego w zakresie rozwoju obiektu. 

Docelowa wizja wykorzystania obiektu, prezentowania przez Miasto Piła, jest zbieżna  
z celami Powiatu Pilskiego i obejmuje kontynuowanie działalności aeroklubowej, rozwój ruchu 
biznesowego i turystycznego oraz ewentualną działalność cargo na przyszłym lotnisku. Zgodnie 
z szacunkami Urzędu Miasta Piły całość inwestycji, które pozwoliłyby spełnić taką wizję 
wykorzystania obiektu to ok. 15-20 mln PLN. W rozumieniu władz Miasta Piły taki rozwijający się 
obiekt poprawia dostępność transportową miasta, zwiększa jego atrakcyjność inwestycyjną, ale 
również w sposób efektywny zagospodarowuje obiekt stanowiący do pewnego stopnia obszar 
problemowy na mapie Piły.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli jednego z ważniejszych 
podmiotów gospodarczych w subregionie – Philips Lighting Poland S.A, rozwój w Pile operacji 
lotnictwa komercyjnego, wykraczającego poza obecną działalność aeroklubową nie jest 
konieczny. Zdaniem Philips Lighting Poland S.A. wynika to z następujących przyczyn: 

• firma prowadzi obecnie program ograniczania cargo lotniczego; 
• rynek lokalny jest zbyt mały, żeby stał się czynnikiem do pozytywnego business case’u; 
• odległość do Lotniska Poznań-Ławica jest akceptowalna. 

Należy pamiętać, że nie jest to opinia całego środowiska biznesowego w subregionie, 
choć jednoznacznie wskazuje na ograniczone zapotrzebowanie tego podmiotu na operacje 
wykraczające poza obecną działalność obiektu. 

 

2.2.7. Główne wyzwania 

Główne wyzwania o charakterze operacyjnym stojące przed lądowiskiem jako obiektem 
aeroklubowym: 

• Oświetlenie drogi startowej; 
• Wdrożenie procedur podejścia z zastosowaniem technologii GPS; 
• Sezonowość działalności szkoleniowo-sportowej. 

Główne wyzwania o charakterze strategicznym w krótkim okresie: 
• Określenie podmiotu, który obejmie funkcję zakładającego lotnisko użytku publicznego; 
• Rozstrzygnięcie kwestii formalnych, które umożliwiłyby bardziej intensywne 

wykorzystanie komercyjne obiektu; 
• Przeprowadzenie procesu założenia lotniska użytku publicznego o ograniczonej 

certyfikacji. 
Główne wyzwania o charakterze strategicznym w średnim okresie: 

• Ewentualne pozyskanie współfinansowania na realizację projektu; 
• Promocja i komunikacja projektu; 
• Precyzyjne określenie wizji przyszłego lotniska i celów jakim ma służyć; 
• Wypracowanie planu dojścia do realizacji zdefiniowanej wizji (w tym m.in. docelowy 

status formalny obiektu, klasyfikacja lotniska, program rozwoju infrastruktury, aspekty 
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formalno-prawne, finansowanie rozwoju); 
• Opracowanie planu generalnego dla przyszłego lotniska. 

 

2.2.8. Finansowanie rozwoju i możliwość utrzymania obiektu 

Obecnie działalność głównego użytkownika lotniska – Aeroklubu Ziemi Pilskiej jest 
finansowana z: 

• Działalności szkoleniowej; 
• Składek członkowskich; 
• Obsługi technicznej statków powietrznych; 
• Tankowania statków powietrznych; 
• Organizacji imprez sportowych. 

Dodatkowo Powiat Pilski, jako właściciel lądowiska, uzyskuje ograniczone przychody  
z tytułu dzierżawy niektórych obiektów na lotnisku. Potencjał ten jest jednak z przyczyn 
formalnych wykorzystywany tylko w ograniczonym zakresie.  

Opisany powyżej potencjał finansowy nie daje możliwości finansowania większych 
projektów inwestycyjnych bez wsparcia z zewnątrz. Potencjalne finansowanie pierwszego etapu 
rozwoju obiektu mogłoby pochodzić z następujących źródeł: 

• Budżet Miasta Piły i Budżet Powiatu Pilskiego (na chwilę obecną według uzyskanych 
informacji żaden z samorządów nie ma zaalokowanych konkretnych kwot na ten cel); 

• Zwiększone przychody z tytułu dzierżawy obiektów znajdujących się na terenie obecnego 
lądowiska; 

• Ewentualne rozszerzenie działalności w zakresie tankowania statków powietrznych  
o paliwo JET A-1; 

• Ewentualne współfinansowanie ze strony władz regionalnych z wykorzystaniem funduszy 
unijnych (na obecnym etapie nie można ostatecznie określić czy takie finansowanie 
będzie dostępne). 
Dla celów realizacji projektu rozwoju obiektu miałaby zostać powołana spółka prawa 

handlowego, w której podstawowymi udziałowcami byłyby Miasto Piła i Powiat Pilski. Aby jednak 
ten plan mógł być zrealizowany konieczne jest zmiana przepisów prawa krajowego, która 
umożliwi takie zaangażowanie ze strony Powiatu Pilskiego.  

 

2.2.9. Potencjalne wykorzystanie w przyszłości i rola w sieci obiektów 
lotniskowych w województwie wielkopolskim 

Bazując na przeprowadzonych analizach, których wnioski przedstawione zostały powyżej 
uważamy, że obecne Lądowisko Piła generuje potencjał dla dalszego rozwoju jego funkcji 
lotniczych. Biorąc pod uwagę skalę lokalnego popytu na usługi transportu lotniczego, jakość 
infrastruktury transportowej w regionie i plany jej rozwoju, bliskość regionalnych portów lotniczych 
nie wydaje  się zasadne, aby na tym etapie przewidywać obsługiwanie przez przyszłe lotnisko 
regularnego ruchu pasażerskiego. 

Wyraźny jest jednak potencjał rozwoju tego obiektu jako lotniska obsługującego: 
• Działalność sportową i aeroklubową; 
• Ruch General Aviation (biznesowy i turystyczny); 
• Ewentualny nieregularny ruch cargo. 
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Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji: 
• Potencjał ludnościowy i gospodarczy subregionu; 
• Rozwój turystyki lotniczej w Polsce / wzrost ilości licencji PPL/A; 
• Możliwa poprawa dostępności transportowej subregionu; 
• Dostępność terenu na rozwój działalności okołolotniskowych; 
• Dobra jakość nawierzchni lotniskowych dla obsługi małych statków powietrznych; 
• Dobra dostępność drogowa obiektu z centrum miasta; 
• Relatywnie długi czas dojazdu do innych lotnisk komunikacyjnych, szczególnie istotny  

dla przedsiębiorców. 
Lokalizacja lądowiska w północnej części województwa wielkopolskiego, z uwagi  

na obecną niską jakość połączeń transportowych na osi północ-południe, stanowi argument  
za rozwojem obiektu jako elementu wzmacniającego dostępność transportową miasta  
i subregionu.  

Decyzje w zakresie dalszego rozwoju obiektu poprzedzone winny być szczegółową 
analizą popytu na usługi transportu lotniczego i analizą wykonalności finansowej, formalnej  
i infrastrukturalnej takiego rozwoju. Oznacza to, że realizacja projektu rozwoju lotniska  
w dłuższym okresie w oparciu o dostępną infrastrukturę powinna przyjąć charakter etapowy  
i uwzględniać rzeczywisty popyt na działalność lotniczą.  

W krótkim okresie konieczne jest podjęcie kroków w celu utworzenia na bazie obecnej 
infrastruktury lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Konieczne dla tego celu jest 
rozstrzygnięcie kwestii związanych ze statusem podmiotu zakładającego lotnisko.  
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2.3. Lotnisko Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego 

2.3.1. Lokalizacja obiektu 

Lotnisko Michałków (kod ICAO: EPOM) zlokalizowane jest w południowej części 
województwa wielkopolskiego, w odległości ok. 6 km na wschód od centrum Ostrowa 
Wielkopolskiego i około 20 kilometrów na zachód od Kalisza, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 25 
(w odległości ok. 5 km) i obwodnicy miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi S11  
(w odległości ok. 3 km).  Czas dojazdu do centrum Ostrowa Wielkopolskiego wynosi ok. 15 
minut, a do centrum Kalisza ok. 30 minut. Najbliższe lotnisko obsługujące regularny ruch 
pasażerski to Port Lotniczy Wrocław (w odległości ok. 115 km). 

Poniższa mapa prezentuje szczegółową lokalizację lotniska.  
 

Mapa 6 
Szczegółowa lokalizacja Lotniska Michałków 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Maps 
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2.3.2. Relacje właścicielsko-zarządcze 

Teren lotniska obejmuje 104 ha. Właścicielem terenu jest gmina Ostrów Wielkopolski. 
Aeroklub Ostrowski jest użytkownikiem wieczystym. Zarządzającym lotniskiem jest spółka 
Aeroklubu Polskiego – Aero Partner Sp. z o. o., powołana do życia w 2012 r., która jest wpisana 
do rejestru Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako podmiot zarządzający.  

Kontrolę zarządczą nad obiektem sprawuje Aeroklub Ostrowski, która jest głównym 
użytkownikiem lotniska. 

 

2.3.3. Obecne wykorzystanie 

Użytkownicy 
Lotnisko Michałków jest lotniskiem użytku wyłącznego3. Zgodnie z postanowieniami 

Ustawy Prawo lotnicze formuła funkcjonowania jako lotniska użytku wyłącznego narzuca na jego 
użytkowników określone ograniczenia. Dopuszcza się wykonywanie z lotnisk użytku wyłącznego 
następujących lotów:  

• przewozów czarterowych, wykonywanych wyłącznie śmigłowcami oraz samolotami  
o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub o liczbie miejsc 
pasażerskich poniżej 20; 

• lokalnych; 
• innych niż loty, o których mowa w punktach powyżej, niebędących lotami handlowymi; 
• starty i lądowania statków powietrznych wykonujących loty w celu ratowania życia lub 

zdrowia ludzi, poszukiwania i ratownictwa, zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub 
ich usunięcia lub loty humanitarne; 

• służb państwowych działających na rzecz administracji publicznej lub służb lotnictwa 
państwowego. 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na wniosek zarządzającego lotniskiem, 

zaopiniowany przez gminy, na których terytorium jest położone lotnisko, mając na uwadze interes 
publiczny, może wyrazić zgodę, w formie decyzji administracyjnej, na czasowe otwarcie lotniska 
użytku wyłącznego do użytku publicznego dla określonej kategorii statków powietrznych lub  
w określonych porach dnia. To rozwiązanie jest najczęściej wykorzystywane w przypadku 
organizacji dużych imprez jak pokazy, czy festyny lotnicze. 

Łącznie na lotnisku rocznie realizowanych jest ok. 10 tys. operacji lotniczych. Ruch 
lotniczy na obiekcie charakteryzuje się znaczącą sezonowością. Zdecydowana większość 
operacji wykonywana jest w okresie kwiecień-wrzesień, ze szczytem ruchu w okresie 
wakacyjnym.  

Lista obecnych użytkowników lotniska i jego wykorzystanie zaprezentowano w tabeli 
poniżej. 

 
 
 
 

                                                 
3 Lotniskiem użytku wyłącznego jest lotnisko wykorzystywane przez zarządzającego tym lotniskiem, użytkowników 
lotniska wymienionych w dokumentacji rejestracyjnej tego lotniska oraz za zgodą zarządzającego lotniskiem - przez 
innych użytkowników lotniska (Ustawa Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r, Dz. U. z 2013 r. poz. 1393). 
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Tabela 5 
Użytkownicy i wykorzystanie Lotniska Michałków 

 

Użytkownik Wykorzystanie 

Aeroklub Ostrowski 

• Szkolenie samolotowe 

• Szkolenie szybowcowe 

• Organizacja zawodów 

Pyrlandia Boogie Anna Beneturska 
• Szkolenie spadochronowe 

• Pokazy spadochronowe 

Prywatni właściciele statków powietrznych 
(obecnie 8 statków powietrznych bazujących na 
stałe na lotnisku) 

• Hangarowanie statków powietrznych 

• Prywatne loty turystyczne 

Lasy Państwowe • Loty patrolowe i zwalczanie pożarów 

 

Inne wykorzystanie 
Kluczową rolę w obecnym wykorzystaniu obiektu odgrywa Aeroklub Ostrowski. Aeroklub 

prowadzi działalność lotniczą – głównie szkoleniową, ale także: 
• Obsługę techniczną samolotów AMO PART 145; 
• Utrzymanie ciągłej zdatności do lotu CAMO; 
• Produkcję przewodów paliwowych do samolotów; 
• Imprezy szybowcowe, modelarskie. 

W sezonie letnim na lotnisku funkcjonuje baza samolotów gaśniczych Lasów 
Państwowych.  

Raz do roku organizowany jest festyn lotniczy organizowany przez stowarzyszenie 
„Lotnisko bliżej Miasta”.  

 

2.3.4. Infrastruktura lotniska 

Infrastruktura lotniska obejmuje podstawowe elementy infrastruktury lotniczej, takie jak 
pasy startowe, hangary, płyty postojowe oraz infrastrukturę towarzyszącą obejmującą m.in. dwie 
restauracje, hotel, pole kempingowe, budynki administracyjne.  

Poniższa mapa prezentuje wszystkie istotne elementy infrastruktury Lotniska Michałków. 
W dalszej części tej sekcji wszystkie elementy infrastruktury lotniska zostały ocenione pod kątem 
ich stanu technicznego i obecnego wykorzystania. W dalszej części znajdują się również zdjęcia 
wybranych elementów infrastruktury lotniska. 
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Mapa 7 
Infrastruktura Lotniska Michałków 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Maps 
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Tabela 6 
Zestawienie obiektów infrastruktury Lotniska Michał ków 

 

Nr 
obiektu  

Obiekt Stan techniczny Uwagi 

1 Restauracja 1 Dobry 
Obiekt wydzierżawiony przez 
Aeroklub Ostrowski prywatnemu 
operatorowi 

2 Obiekt hotelowy Dobry 
Hotel zarządzany przez Aeroklub 
Ostrowski 

3 Parking Dobry  

4 
Hangar szybowcowy 

(Fotografia B poniżej) 

Dobry – obiekt 
wybudowany w 1958 r., 
odnowiony przed kilku 
laty 

 

5 
Stacja obsługi statków 
powietrznych 

Dobry  

6 
Obiekt Pyrlandia Boogie 

(Fotografia D poniżej) 
Dobry 

W obiekcie znajdują się 
pomieszczenia administracyjne firmy 
Pyrlandia Boogie organizującej 
szkolenia i pokazy spadochronowe 
oraz spadochroniarnia 

7 
Hangar Pyrlandia 
Boogie 

Bardzo dobry – obiekt 
wybudowany 2 lata 
temu 

Hangar Pyrlandia Boogie znajdujący 
się na gruncie dzierżawionym od 
Aeroklubu Ostrowskiego 

8 Restauracja 2 Dobry 

Obiekt wydzierżawiony przez 
Aeroklub Ostrowski prywatnemu 
operatorowi (zarządza wspólnie 
Restauracją 1 i Restauracją 2) 

9 Sanitariaty Wymagający remontu  

10 
Zakład produkcji 
przewodów paliwowych 
do samolotów 

Wymagający remontu 
– wybudowany w 1958 
r. 

W tym obiekcie prowadzona jest 
przez Aeroklub Ostrowski produkcja 
przewodów paliwowych do kilku 
typów samolotów 

11 Hangar samolotowy 
Wymagający remontu 
– wybudowany w 1958 
r. 
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Nr 
obiektu  

Obiekt Stan techniczny Uwagi 

12 Pole namiotowe Dostateczny 
Podstawowa infrastruktura pola 
namiotowego 

13 
Stacja paliw 

(Fotografia E poniżej) 

Bardzo zły – budynek 
utracił pełnione funkcje 

Podziemne zbiorniki nie spełniające 
obecnie warunków sprzedaży paliwa 
innym użytkownikom niż Aeroklub 
Ostrowski 

14 Zbiorniki na wodę Dobry 
Zbiorniki na wodę stanowiące element 
bazy PPOŻ użytkowanej przez Lasy 
Państwowe 

15 
Zabudowania bazy 
PPOŻ 

Dobry 
Obiekt wykorzystywany w sezonie 
letnim przez Lasy Państwowe 

16 Tor modelarski Wymagający remontu Tor modelarski dla modeli na uwięzi 

17 Hangar 
Dobry – obiekt 
wybudowany 10 lat 
temu 

Hangar użytkowany przez Aeroklub 
Ostrowski 

18 
Hangar prywatnego 
użytkownika  

Bardzo dobry 
Hangar użytkowany przez prywatnego 
właściciela statku powietrznego, 
użytkownika lotniska 

19 
Płyta przedhangarowa 

(Fotografia A poniżej) 
Wymagający remontu Wyasfaltowana płyta przedhangarowa 

20 Stajanki Wymagający remontu 
Wybetonowane stajanki dla 
samolotów 

21 Droga startowa Dobry 
Droga startowa o nawierzchni 
trawiastej 
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Fotografia A: Widok ogólny lotniska i utwardzonej p łyty postojowej przed hangarami 

 

Źródło: Fotografia własna 
 

Fotografia B: Hangar szybowcowy Aeroklubu 

 
 

Źródło: Fotografia własna 
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Fotografia C: Hangar usługowy (AMO) i budynek admin istracyjny Aeroklubu 

 

Źródło: Fotografia własna 
 

Fotografia D: Obiekty innego u żytkownika lotniska – Pyrlandia Boogie 

 

Źródło: Fotografia własna 
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Fotografia E: Stacja paliw Aeroklubu 

 

Źródło: Fotografia własna 
 

Fotografia F: Prywatny hangar samolotowy i stacja p aliw 
 

 
Źródło: Fotografia własna 
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2.3.5. Dostępność komunikacyjna 

Dostępność komunikacyjną lotniska drogą lądową należy uznać za dobrą. 
Skomunikowanie drogowe z miastem Ostrów Wielkopolski możliwe jest poprzez drogę 
powiatową dość dobrej jakości (ok. 6 km). Skomunikowanie z miastem Kalisz możliwe jest 
poprzez drogę powiatową (ok. 4 km) i drogę krajową numer 25 (ok. 20 km). Z lotniska możliwy 
jest również dojazd do trasy szybkiego ruchu S11 (ok. 3 km). W odległości około 3,5 km znajduje 
się stacja kolejowa Czekanów, obsługująca pociągi lokalne i regionalne. W Ostrowie 
Wielkopolskim znajduje się duży węzeł kolejowy obsługujący połączenia dalekobieżne. 
Komunikacja miejska Ostrowa Wielkopolskiego dociera do sąsiedniej miejscowości Lewków.  
Nie ma przeszkód technicznych, aby kursowanie autobusów miejskich wydłużyć do samego 
lotniska. 

 

2.3.6. Plany rozwojowe głównych interesariuszy 

Do głównych interesariuszy rozwoju lotniska zaliczyć należy Aeroklub Ostrowski i grupę 
podmiotów skupionych w ramach Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa (Miasto 
Kalisz, Miasto Ostrów Wielkopolski, Aeroklub Ostrowski, Przedsiębiorstwo Produkcji Farb  
i Lakierów Malfarb Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZAP-Kooperacja  
Sp. z o.o., Pratt and Whitney Kalisz Sp. z o.o., Famot-Pleszew Sp. z o.o.). Poniżej 
zaprezentowano wizję rozwoju lotniska według głównych interesariuszy. 

Aeroklub Ostrowski 
Głównym celem Aeroklubu jest utrzymanie na lotnisku działalności szkoleniowej  

i sportowej. Zdaniem przedstawicieli Aeroklubu rozwój innych operacji lotniczych na lotnisku  
w ograniczonym zakresie, zgodnie z planami Fundacji opisanymi poniżej, nie powinien  
w przyszłości powodować konfliktów pomiędzy tym ruchem, a działalnością sportowa  
i szkoleniową. Obiekt powinien jednak utrzymać dominujący charakter lotniska sportowo-
turystycznego. 

Plany rozwojowe Aeroklubu w odniesieniu do infrastruktury obiektu wyglądają 
następująco: 

• Budowa stacji paliw lotniczych – brak paliwa na lotnisku (w oparciu o obecną 
infrastrukturę nie ma możliwości sprzedaży paliw innym użytkownikom poza 
Aeroklubem) w istotny sposób ogranicza możliwość rozwoju ruchu turystycznego  
i sportowego; 

• Budowa utwardzonej drogi startowej przy wykorzystaniu kostki z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z tą koncepcją na lotnisku powstałaby nowa droga startowa o długości ok. 900 
m. Taka utwardzona droga startowa umożliwiłaby, wydłużenie sezonu na lotnisku nawet 
do 12 miesięcy (obecnie zdecydowana większość operacji na lotnisku wykonywana jest 
w okresie kwiecień-wrzesień). W efekcie możliwe byłoby bardziej intensywne 
wykorzystanie obiektu oraz zwiększenie przychodów Aeroklubu i zarządzającego 
lotniskiem. Szacowany koszt tej inwestycji to ok. 2 mln PLN; 

• Rozwój usług technicznych: obsługa techniczna samolotów (AMO); utrzymanie zdatności 
do lotu (CAMO). 
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Fundacja / lokalne samorz ądy 
Głównym celem Fundacji jest doprowadzenie do budowy betonowej drogi startowej  

o długości 1200 metrów i lądowiska dla helikopterów wraz z konieczną infrastrukturą 
towarzyszącą (droga kołowania, płyta postojowa, terminal). Z punktu widzenia formalnego 
przedsięwzięcie miałoby być realizowane w formie spółki akcyjnej, do której Aeroklub wniósłby 
prawo do gruntu, a zainteresowane samorządy finansowanie w wysokości 20-30 mln PLN. 
Fundacja dysponuje analizą ekonomiczno-prawną realizacji takiego przedsięwzięcia. Zgodnie  
z pierwotnymi planami Fundacji powstać miało lotnisko o kodzie referencyjnym 3C do obsługi 
regularnego ruchu pasażerskiego samolotami do 20 ton MTOW / 40 miejsc (np. ATR-42) oraz do 
obsługi cargo. Obecnie te ambitne plany zostały zawieszone, ale nie powstał żaden plan 
alternatywny. 

W rozumieniu Fundacji realizacja projektu budowy betonowej drogi startowej powinna 
stanowić wartość dodaną dla lotniska, wygenerować miejsca pracy, ale przede wszystkim 
stanowić impuls rozwojowy dla Wielkopolski południowej – aglomeracji kalisko-ostrowskiej.  

Istnieją jednak pewne istotne ograniczenia w realizacji tego pomysłu, które obejmują 
m.in.: 

• Pomysł na rozwój lotniska nie jest do końca sprecyzowany i ma charakter życzeniowy co 
do realizacji przewozów pasażerskich, cargo i współpracy z Aeroklubem; 

• Niechęć Aeroklubu do wejścia do spółki i realizacji projektu; 
• Konieczność pozyskania dodatkowych gruntów, poza terenem lotniska; 
• Brak koniecznych środków po stronie samorządów; 
• Brak szerokiego poparcia społecznego dla realizacji projektu w wyniku braku promocji  

i odpowiedniej komunikacji projektu; 
• Niemoc decyzyjna (brak impulsu do działania), wynikająca z niepewności co do 

powodzenia projektu. 
 

2.3.7. Główne wyzwania 

Główne wyzwania o charakterze operacyjnym stojące przed lotniskiem jako obiektem 
aeroklubowym: 

• Rozbudowa infrastruktury (pas startowy, stacja paliw); 
• Sezonowość działalności szkoleniowo-sportowej. 

Główne wyzwania o charakterze strategicznym stojące przed rozwojem lotniska zgodnie 
z planami Fundacji: 

• Niepewność co do realizacji planów budowy utwardzonej drogi startowej; 
• Wykonanie wysokiej jakości studium wykonalności dla rozbudowy lotniska i poszerzenia 

jego funkcji; 
• Utworzenie spółki prawa handlowego we współpracy z Aeroklubem – przekonanie 

Aeroklubu do zasadności i korzyści wynikających z takiego rozwiązania; 
• Uzyskanie statusu lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji; 
• Promocja i komunikacja projektu; 
• Pozyskanie finansowania. 
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2.3.8. Finansowanie rozwoju i możliwość utrzymania obiektu 

W chwili obecnej działalność głównego użytkownika lotniska – Aeroklubu Ostrowskiego 
jest finansowana z: 

• Przychodów własnych Aeroklubu: składki członkowskie, działalność szkoleniowa, 
działalność techniczna, produkcja przewodów paliwowych, opłaty za dzierżawę. 

• Dotacje na organizację imprez sportowych. 
• Organizacja eventów lotniczych. 

Sytuacja finansowa Aeroklubu i działalność obiektu nie są obecnie zagrożone, jednak 
potencjał finansowy Aeroklubu nie daje możliwości finansowania większych projektów 
inwestycyjnych. Dla przykładu wydaje się, że przedsięwzięcia obejmujące posadowienie nowej 
stacji paliw są możliwe do realizacji przez Aeroklub, ale już realizacja projektu utwardzonej drogi 
startowej  nie jest możliwa bez wsparcia z zewnątrz (według szacunków Aeroklubu Ostrowskiego 
koszt utwardzenia drogi startowej to ok. 2 mln zł). Należy zwrócić uwagę, że w rozbudowę 
infrastruktury lotniska inwestują obecnie także inni, prywatni użytkownicy. 

Nie jest jasne jak miałaby być finansowana działalność lotniska w przypadku rozwoju 
zgodnie z planami Fundacji. Bez względu na to w jakim zakresie plany Fundacji miałyby być 
realizowane na lotnisku, rozwój lotniska do stanu, w którym mogłoby pełnić funkcje wartościowe 
z punktu widzenia rozwoju gospodarczego aglomeracji kalisko-ostrowskiej musi być wsparty 
środkami finansowymi samorządów. 

 

2.3.9. Potencjalne wykorzystanie w przyszłości i rola w sieci obiektów 
lotniskowych w województwie wielkopolskim 

Biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonych wywiadów, analizę infrastruktury 
lotniska, zaangażowanie i plany interesariuszy oraz wiedzę własną uważamy, że Lotnisko 
Michałków może w przyszłości łączyć funkcje obiektu sportowo-rekreacyjnego i obsługi ruchu 
General Aviation, w tym lotnictwa biznesowego, z ograniczoną funkcją cargo lotniczego  
i rozwiniętą bazą techniczną. Kierunki potencjalnego rozwoju obejmują: 

• Lotnictwo sportowe i rekreacyjne; 
• Szkolenie lotnicze; 
• Obsługa ruchu General Aviation, w tym lotów biznesowych; 
• Ograniczony transport towarowy; 
• Usługi techniczne dla statków powietrznych. 

Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji: 
• Potencjał ludnościowy i gospodarczy aglomeracji kalisko-ostrowskiej; 
• Rozwój turystyki lotniczej w Polsce / wzrost ilości licencji PPL/A; 
• Zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru aglomeracji w branżach, które już tam 

są obecne w istotnym zakresie (produkcja lotnicza, mechanika precyzyjna, ogrodnictwo, 
produkcja spożywcza); 

• Poprawa warunków działalności firm w obszarze aglomeracji, które ciążą w kierunku 
transportu lotniczego (np. produkcja ogrodnicza) lub pożądają możliwości logistycznych 
przy wykorzystaniu transportu lotniczego (np. firmy zagraniczne w sektorze lotniczym); 

• Dobre skomunikowanie obiektu; 
• Możliwość rozwoju działalności okołolotniskowych generujących miejsca pracy; 
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• Relatywnie długi czas dojazdu do innych lotnisk komunikacyjnych, szczególnie istotny  
dla przedsiębiorców. 
Wpływ rozwoju obiektu na atrakcyjność subregionu polega na: 

• Zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej; 
• Poprawie warunków gospodarowania firm wynikającej z udostępnienia kolejnego rodzaju 

transportu; 
• Poprawie wizerunku subregionu; 
• Możliwości zbudowania produktu turystycznego w oparciu o lotnisko z wydłużonym 

sezonem lotnym; 
• Możliwości rozwoju działalności okołolotniskowej, technicznej – przyciąganie inwestycji  

i specjalistów z branż o wysokiej wartości dodanej. 
Finansowanie działalności obiektu na etapie rozwojowym może pochodzić z: 

• Środków własnych samorządów z przeznaczeniem zwłaszcza na infrastrukturę lotniczą, 
np. utwardzona droga startowa (na chwilę obecną żaden z samorządów nie ma 
zaalokowanych konkretnych kwot na ten cel); 

• Udziału podmiotów prywatnych – finansowanie rozwoju niektórych elementów 
infrastruktury lotniskowej, np. hangar do prowadzenia obsługi technicznej lub 
towarzyszącej, np. obiekt noclegowy; 

• Dofinansowania unijnego. 
Finansowanie działalności obiektu na etapie operacyjnym: 

• Opłaty lotniskowe; 
• Dzierżawy; 
• Dofinansowanie z budżetów jednostek samorządowych (bez przygotowania studium 

wykonalności i/lub biznes planu nie jest możliwe określenie czy i w jakiej kwocie 
konieczne będzie dofinansowanie działalności operacyjnej – w efekcie, żaden  
z potencjalnych sponsorów projektu nie zaalokował obecnie żadnej kwoty na ten cel). 
Z punktu widzenia operacyjnego i zarządczego można wyobrazić sobie rozwiązanie, w 

którym na lotnisku działają dwa różne podmioty: Aeroklub Ostrowski i spółka, powołana zgodnie 
z pomysłem Fundacji – patrz powyżej, korzystające ze wspólnej infrastruktury. Jest to 
rozwiązanie trudniejsze do efektywnej implementacji, ale możliwe i działające na innych 
lotniskach, np. lotniskach współużytkowanych cywilno-wojskowych (umowa operacyjna). 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zasadność i szczegółowy plan rozwoju obiektu 
powinny zostać ocenione w poświęconym temu studium wykonalności. 
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2.4. Lądowisko w Kazimierzu Biskupim koło Konina 

2.4.1. Lokalizacja obiektu 

Lądowisko zlokalizowane jest na obrzeżach Kazimierza Biskupiego, we wschodniej 
części województwa wielkopolskiego, na północ od miasta Konin, w odległości ok. 7 kilometrów 
od jego centrum. Czas dojazdu z centrum Konina wynosi ok. 25 minut. Lądowisko znajduje się  
w odległości około 15 kilometrów na północ od autostrady A2.  

Najbliższe lotnisko obsługujące regularny ruch pasażerski to Port Lotniczy Poznań-
Ławica (w odległości ok. 105 km) i Port Lotniczy Bydgoszcz (w odległości ok. 110 km). 

Poniższa mapa prezentuje szczegółową lokalizację lotniska. 
 

Mapa 8 
Szczegółowa lokalizacja L ądowiska Kazimierz Biskupi 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Maps 
 

2.4.2. Relacje właścicielsko-zarządcze 

Teren lotniska obejmuje 40 ha gruntu. Właścicielem terenu jest Skarb Państwa, 
reprezentowany przez Powiat Koniński. Grunt ten znajduje się w trwałym zarządzie Aeroklubu 
Konińskiego. Zarządzającym lotniskiem jest Aeroklub Koniński, który jest wpisany do rejestru 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego.  
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Kontrolę zarządczą nad obiektem sprawuje Aeroklub, który jest głównym użytkownikiem 
lotniska. 

Aeroklub planuje dokonanie nowego podziału geodezyjnego terenu lotniska  
i przekazanie części zbędnych gruntów do gminy Kazimierz Biskupi (droga dojazdowa, parking 
przy lotnisku). Ma to pozwolić gminie Kazimierz Biskupi na dokonanie modernizacji drogi 
dojazdowej do lądowiska.  

 

2.4.3. Obecne wykorzystanie 

Użytkownicy 
Obiekt w Kazimierzu Biskupim jest lądowiskiem4. Oznacza to, że korzystanie z obiektu 

przez podmioty inne niż zarządzający jest możliwe tylko za jego zgodą. W rzeczywistości jednak 
na wielu lądowiskach nie zawsze jest to przestrzegane. 

Wykorzystanie lądowiska oraz listę jego obecnych regularnych użytkowników prezentuje 
tabela poniżej: 

 
Tabela 7 

Użytkownicy i wykorzystanie L ądowiska w Kazimierzu Biskupim 
 

Użytkownik Wykorzystanie 

Aeroklub Koniński 

• Szkolenie samolotowe 

• Szkolenie szybowcowe 

• Szkolenie balonowe 

• Organizacja zawodów 

Prywatni właściciele statków powietrznych 
(obecnie 3 statki powietrzne bazujące na stałe 
na lotnisku) 

• Hangarowanie statków powietrznych 

• Prywatne loty turystyczne 

Jednostka wojskowa w Powidzu • Loty szkoleniowe 

 
Łącznie na lotnisku realizowanych jest ok. 5 tys. operacji lotniczych rocznie. Ruch 

lotniczy na obiekcie charakteryzuje się znaczącą sezonowością. Zdecydowana większość 
operacji wykonywana jest w okresie kwiecień-wrzesień, ze szczytem ruchu w okresie 
wakacyjnym, kiedy pojawiają się na lądowisku również loty szkolne z innych aeroklubów i turyści.  

Inne wykorzystanie 
Kluczową rolę w obecnym wykorzystaniu obiektu odgrywa Aeroklub Koniński. Aeroklub 

prowadzi działalność lotniczą – głównie szkoleniową, ale także: 
• Obsługę techniczną samolotów AMO PART 145; 

                                                 
4 Lądowisko zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 roku., poz. 933 z późn. zm.) jest to obszar  
na lądzie, wodzie lub innej powierzchni, który może być w całości lub w części wykorzystywany do startów i lądowań 
naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych wpisany do rejestru lądowisk. 
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• Utrzymanie ciągłej zdatności do lotu CAMO; 
• Hangarowanie statków powietrznych. 

Raz w roku na obiekcie organizowana jest impreza „Dni Kazimierza Biskupiego” – nie 
jest to impreza o charakterze lotniczym. Brak oferty noclegowo-żywieniowej (poza kilkoma 
pokojami w budynku administracyjno-socjalnym). Brak oferty sprzedaży paliwa lotniczego. 

 

2.4.4. Infrastruktura lądowiska 

Podstawowa infrastruktura lądowiska obejmuje asfaltową drogę startową o wymiarach 
640 na 27 metrów, drogę kołowania z drogi startowej do utwardzonej (płyty betonowe) płyty 
postojowej przed hangarami oraz dwa hangary. W trakcie modernizacji jest trawiasty pas 
startowy. 

Infrastruktura towarzysząca obejmuje dwa garaże na sprzęt lotniskowy, budynek 
administracyjno-socjalny i barak techniczny.  

Poniższa mapa prezentuje wszystkie istotne elementy infrastruktury Lądowiska 
Kazimierz Biskupi. W dalszej części tej sekcji wszystkie elementy infrastruktury lądowiska zostały 
ocenione pod kątem ich stanu technicznego i obecnego wykorzystania. W dalszej części 
znajdują się również zdjęcia wybranych elementów infrastruktury lądowiska. 

 
Mapa 9 

Infrastruktura L ądowiska Kazimierz Biskupi 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Maps 
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Tabela 8 
Zestawienie obiektów infrastruktury l ądowiska Kazimierz Biskupi 

 

Nr 
obiektu  Obiekt Stan techniczny Uwagi 

1 
Asfaltowa droga 
startowa 

Dostateczny 

Droga startowa o wymiarach 
640x27m 

Wymagana modernizacja nawierzchni 
poprzez nałożenie nowego 
„dywanika” asfaltowego. Szacowany 
koszt to ok. 800 tys. PLN 

2 Trawiasty pas startowy Dostateczny Aktualnie w trakcie modernizacji 

3 Hangar Aeroklubowy Dobry 
Obiekt z połowy lat 80-tych. 
Sukcesywnie modernizowany 

4 Hangar prywatny Dobry 
Obecnie wykorzystywany przez 
Aeroklub 

5 
Garaże na sprzęt 
lotniskowy 

Dostateczny  

6 
Budynek 
administracyjno- 
socjalny 

Dobry 
Obiekt z połowy lat 80-tych. 
Sukcesywnie modernizowany 

7 Barak techniczny Dostateczny  

8 Droga dojazdowa Dostateczny 
Po nowym podziale geodezyjnym 
zostanie oddana do gminy 

9 Parking Dostateczny 
Po nowym podziale geodezyjnym 
zostanie oddany do gminy 

10 Płyta przedhangarowa Dostateczny 
Powierzchnia zbudowana z płyt 
betonowych 
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Fotografia A: Widok ogólny l ądowiska i utwardzonej drogi startowej 

 

Źródło: Fotografia własna 
 

Fotografia B: Utwardzona płyta postojowa przed hang arami 
 

 
 

Źródło: Fotografia własna 



 
ANALIZA POTENCJAŁÓW I KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA LOTNISK O ZNACZENIU LOKALNYM ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI 

 

 

 
57 

Fotografia C: Hangar Aeroklubu 

 

Źródło: Fotografia własna 
 

Fotografia D: Hangar prywatny 
 

 
 

Źródło: Fotografia własna 
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Fotografia E: Budynek administracyjno- socjalny 

 

Źródło: Fotografia własna 
 

Fotografia E: Asfaltowa droga startowa 
 

 
 

Źródło: Fotografia własna 
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2.4.5. Dostępność komunikacyjna 

Dostępność lądowiska drogą lądową należy uznać za dostateczną. Skomunikowanie 
drogowe z miastem Konin odbywa się poprzez drogę gminną. Odległość od centrum Konina 
wynosi około 7 kilometrów, a czas dojazdu ok. 25 minut. Lądowisko położone jest w odległości 
około 15 kilometrów od zjazdu z autostrady A2, czas dojazdu wynosi około 30 minut drogą 
gminną. Konieczna jest modernizacja bezpośredniej drogi dojazdowej do terenu lądowiska. 

W Koninie znajduje się duża kolejowa stacja tranzytowa obsługująca połączenia 
dalekobieżne na trasie kolejowej E20.  

Komunikacja miejska Konina nie dociera do miejscowości Kazimierz Biskupi.  
 

2.4.6. Plany rozwojowe głównych interesariuszy 

Głównym interesariuszem rozwoju lotniska jest Aeroklub Koniński.  

Plany Aeroklubu 
W przekonaniu kierownictwa Aeroklubu lądowisko powinno służyć wszystkim 

zainteresowanym lataniem, nie tylko członkom Aeroklubu. Potencjalny wzrost wykorzystania 
lądowiska wiążą ze wzrostem popularności i społecznej akceptowalności latania rekreacyjnego. 
Planowane inwestycje są wypełnieniem tej idei. Do głównych pozycji planów inwestycyjnych,  
o łącznej wysokości 620 tys. PLN, należą: 

• Wyrównanie i utrzymanie jakości trawiastego pasa startowego. Inwestycja w toku. 
Wartość nakładów 200 tys. PLN; 

• Renowacja asfaltowej drogi startowej poprzez pokrycie nowym „dywanikiem” asfaltowym 
i wydłużenie o 60 metrów. Dzięki temu zwiększy się wachlarz statków powietrznych 
mogących korzystać z drogi startowej; 

• Nowe oświetlenie drogi startowej. Szacowany koszt 200 tys. PLN; 
• Rozbudowa budynku administracyjnego. Szacowany koszt 150 tys. PLN; 
• Budowa stacji paliw. Obecnie nie ma możliwości sprzedaży paliw dla użytkowników 

zewnętrznych. Brak paliw w ofercie ogranicza rozwój ruchu turystycznego. Szacowany 
koszt 70 tys. PLN. 
Obiekt powinien utrzymać dominujący charakter lotniska sportowo-turystycznego, ale 

Aeroklub widzi możliwość poprawy atrakcyjności inwestycyjnej terenów oferowanych przez gminy 
Konin i Kazimierz Biskupi pod inwestycje (m.in. z uwagi na bliskość obszarów inwestycyjnych 
Międzylesie i Maliniec). Kolejnym elementem jest możliwość zbudowania produktu turystycznego 
przy wykorzystaniu lądowiska. 

Lądowisko nie planuje obecnie zmiany swojego statusu formalnego. 

Plany samorz ądów 
Znamienny jest brak szczególnego zainteresowania lądowiskiem ze strony władz 

samorządowych Konina i innych jednostek samorządowych. Tłumaczone jest to tym, że miasto  
i powiat mają doskonałe skomunikowanie drogowe i kolejowe z Warszawą i Poznaniem. Z punktu 
widzenia transportu lotniczego dostęp do lotnisk komunikacyjnych Poznań-Ławica, Warszawa  
i Łódź jest bardziej niż zadowalający. Dodatkowo, w przypadku Urzędu Miasta Konina, 
argumentem przeciw silniejszemu zaangażowaniu w rozwój obiektu jest, zdaniem przedstawicieli 
Urzędu Miasta Konina, brak formalnego tytułu do takiego zaangażowania. 
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W opinii Aeroklubu wynika to z braku zrozumienia jakie korzyści może przynieść prężnie 
działające lotnisko sportowo-turystyczne z punktu widzenia przyciągnięcia inwestorów średnich  
i małych oraz obaw o odbiór społeczny. 

 

2.4.7. Główne wyzwania 

Główne wyzwania o charakterze operacyjnym stojące przed lądowiskiem jako obiektem 
aeroklubowym: 

• Rozbudowa infrastruktury (trawiasty pas startowy, modernizacja utwardzonej drogi 
startowej, stacja paliw); 

• Sezonowość działalności szkoleniowo-sportowej; 
• Utrzymanie dobrych relacji z jednostką wojskową w Powidzu. 

Główne wyzwania o charakterze strategicznym: 
• Zainteresowanie lokalnych samorządów rozwojem obiektu i w konsekwencji 

inwestycjami; 
• Promocja i komunikacja działalności lądowiska; 
• Pozyskanie finansowania dla realizacji planów inwestycyjnych. 

 

2.4.8. Finansowanie rozwoju i możliwość utrzymania obiektu 

Lotniska aeroklubowe powszechnie borykają się z problemami finansowymi. Sytuacja 
finansowa Aeroklubu Konińskiego i działalność obiektu nie są obecnie zagrożone, jednak 
potencjał finansowy Aeroklubu nie daje możliwości finansowania większych projektów 
inwestycyjnych. Aeroklub Koniński, podobnie jak inne organizacje aeroklubowe, ma bardzo 
ograniczony potencjał finansowy. To nie pozwala myśleć o poważnych inwestycjach 
rozwojowych, a planowane i opisane powyżej projekty są wykonalne tylko pod warunkiem 
pozyskania finansowania z zewnątrz lub będą musiały być znacząco rozłożone w czasie. 

Obecnie finansowanie działalności Aeroklubu / lądowiska pochodzi z: 
• Składek członków Aeroklubu; 
• Działalności szkoleniowej; 
• Opłat za korzystanie ze sprzętu Aeroklubu; 
• Obsługi technicznej AMO i CAMO. 

Potencjalne inne źródła finansowania to: 
• Dotacje z okolicznych samorządów; 
• Finansowanie UE (inwestycje w kapitał ludzki – finansowanie szkolenia do licencji 

zawodowych). 
Nie przewiduje się obecnie uczestnictwa prywatnych podmiotów w realizacji inwestycji  

na lotnisku. 
 

2.4.9. Potencjalne wykorzystanie w przyszłości i rola w sieci obiektów 
lotniskowych w województwie wielkopolskim 

Biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonych wywiadów, analizę infrastruktury 
lądowiska, zaangażowanie i plany Aeroklubu oraz wiedzę własną uważamy, że Lądowisko 
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Kazimierz Biskupi może w przyszłości łączyć funkcje obiektu sportowo-rekreacyjnego i obsługi 
ruchu General Aviation, w tym lotnictwa biznesowego. Kierunki potencjalnego rozwoju to: 

• Lotnictwo sportowe i rekreacyjne; 
• Szkolenie lotnicze; 
• Obsługa ruchu General Aviation, w tym lotów biznesowych; 
• Usługi techniczne dla statków powietrznych. 

Argumenty przemawiające za realizacją tej koncepcji: 
• Potencjał ludnościowy i gospodarczy regionu konińskiego; 
• Rozwój turystyki lotniczej w Polsce / wzrost ilości licencji PPL/A; 
• Dobre skomunikowanie obiektu z miastem Konin i autostradą A2; 
• Możliwość wykorzystania lądowiska jako obiektu zwiększającego atrakcyjność 

oferowanych terenów inwestycyjnych – utwardzona droga startowa wydłuża sezon lotny  
i zmniejsza uzależnienie od warunków pogodowych; 

• Możliwość budowy produktu turystycznego w powiązaniu z lotniskiem o wydłużonym 
sezonie lotnym; 

• Możliwość rozwoju działalności okołolotniskowych generujących miejsca pracy. 
Wpływ rozwoju obiektu na atrakcyjność subregionu polega na: 

• Zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej; 
• Poprawie warunków gospodarowania firm; 
• Poprawie wizerunku regionu; 
• Możliwości rozwoju działalności okołolotniskowej, technicznej – przyciąganie inwestycji  

i specjalistów z branż o wysokiej wartości dodanej. 
Finansowanie działalności obiektu na etapie rozwojowym: 

• Środki własne Aeroklubu; 
• Środki własne samorządów; 
• Udział podmiotów prywatnych – finansowanie rozwoju niektórych elementów 

infrastruktury lotniskowej; 
• Dofinansowanie unijne. 

Finansowanie działalności obiektu na etapie operacyjnym: 
• Przychody z działalności lotniczej; 
• Dofinansowanie z budżetów jednostek samorządowych. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zasadność i szczegółowy plan rozwoju obiektu 
powinny zostać ocenione w poświęconym temu studium wykonalności. 
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3. Analiza benchmarkingowa 

Analizie benchmarkingowej poddano następujące zagraniczne lotniska lokalne: 
1 Wallmuehle Airport (Atting) (Niemcy); 
2 Mariánské Lázně (Czechy); 
3 Bayreuth (Niemcy); 
4 Burg Feuerstein Airport (Niemcy); 
5 Varrelbusch Airport (Niemcy); 
6 Flugplatz St. Peter Ording (Niemcy); 
7 Heide - Buesum Airport (Niemcy); 
8 Orland Airport (Norwegia); 
9 Letiště Podhořany (Czechy). 

 

Powyższe lotniska zostały przeanalizowane w szczególności w następującym zakresie: 
• Krótka charakterystyka lotniska (historia, lokalizacja, dostępność); 
• Infrastruktura; 
• Model funkcjonowania lotnisk; 
• Unikalny pomysł na funkcjonowanie. 
 

3.1. Wallmühle Airport (Atting) 

Lotnisko Straubing-Wallmühle (publiczne lądowisko kategorii 1) powstało na początku lat 
60-tych XX wieku i znajduje się w Atting, we wschodniej Bawarii, w okolicy drogi A3 prowadzącej 
z Passau do Norymbergii.  

 

Mapa 10 
Zdjęcie satelitarne Lotniska Straubing-Wallmühle 

 

Źródło: Google Maps 
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Infrastruktura 
Lotnisko Straubing-Wallmühle o kodzie ICAO: EDMS ma stosunkowo rozbudowaną 

infrastrukturę. Na infrastrukturę lotniskową składają się: hala odpraw oraz 10 hangarów 
mogących pomieścić łącznie do 100 samolotów. Infrastrukturę lotniczą stanowią:  

• wieża kontrolna; 
• asfaltowa droga startowa o wymiarach 1350x30m; 
• dwa trawiaste pasy startowe o długości 1250m; 
• utwardzone drogi kołowania oraz płyta postojowa. 

Funkcjonowanie lotniska 
Ruch lotniczy na lotnisku odbywa się w następującym zakresie: 

• Loty szkoleniowe (samolotowe i szybowcowe); 
• Loty biznesowe i czarterowe; 
• Loty turystyczne; 
• Loty widokowe; 
• Loty sportowe; 
• Loty medyczne / ratunkowe. 

Ważnym elementem działalności lotniczej są loty biznesowe i czarterowe, które stanowią 
obecnie około połowę z 22 tys. operacji wykonywanych rocznie na lotnisku.  

Z miejscowej infrastruktury lotniskowej korzystają dwa związki sportów lotniczych:  
• Fliegerclub, wykonujący loty czarterowe i turystyczne oraz prowadzący szkolenia 

lotnicze;  
• Luftsportverein Straubing prowadzący szkolenia szybowcowe.  

Funkcjonowanie lotniska jest związane też z istniejącym miejscowym przemysłem 
lotniczym:  

• Obok lotniska znajduje się siedziba firmy MT-Propeller Entwicklung GmbH, zajmującej 
się produkcją śmigieł na potrzeby europejskich i amerykańskich producentów samolotów 
(założona w 1981 r.);  

• Na lotnisku funkcjonują również dwa podmioty zajmujące się usługami typu Aircraft 
Maintenance (AMO): od 1965 r.Piloten-Service (silniki) oraz od 1977 r. Avionik Straubing 
(elektronika i awionika). 
Z działalności non-aviation lotniska należy wymienić: 

• hangarowanie statków powietrznych; 
• sprzedaż paliwa lotniczego AVGAS 100 LL i JET-A1; 
• mycie samolotów; 
• restauracja (Flugplatzrestaurant Wallmühle) / bar / catering; 
• sale konferencyjne; 
• hotel / pokoje gościnne; 
• wypożyczalnia samochodów.  

Lotnisko organizuje regularne pokazy i pikniki lotnicze. Ponadto szczególne położenie  
w sąsiedztwie zbiorników wodnych daje możliwość prowadzenia oferty turystycznej  
i wypoczynkowej. Na lotnisku na stałe zatrudnionych jest ok. 200 osób.  

Należy przyjąć, że unikalny pomysł na funkcjonowanie tego lotniska wiąże się z obsługą 
lotów biznesowych i czarterowych małymi samolotami. Dla tego typu ruchu lotniska lokalne są 
znacznie korzystniejszym rozwiązaniem niż duże lotniska komunikacyjne ze względu na niższe 
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koszty operacji, dostępność slotów, krótszy czas obsługi. Kolejnym elementem wyróżniającym 
jest funkcjonowanie firm obsługi technicznej, które prowadzą szeroko zakrojoną działalność. 
Ponadto szczególne położenie lotniska (Bawaria, bliskość Alp) daje możliwość prowadzenia 
działalności o charakterze turystycznym i sportowym.  

 

3.2. Mariánské Lázně 

Mariánské Lázně Airport to niewielkie lotnisko położone w okolicy Mariańskich Łaźni  
w regionie Karlowe Wary, na zachodzie Czech, niedaleko granicy z Niemcami. Mariánské Lázně 
to popularne miasteczko uzdrowiskowe.  

 
Mapa 11 

Zdjęcie satelitarne Lotniska Mariánské Lázn ě 

 

Źródło: Google Maps 

Infrastruktura 
Lotnisko o kodzie ICAO: LKMR to niewielkie lotnisko cywilne, posiadające:  

• trawiastą drogę startową o długości 1 075m; 
• hangar; 
• utwardzoną płytę postojową przed hangarem. 

Infrastruktura lotniska jest obecnie w złym stanie.  

Funkcjonowanie lotniska 
Lotnisko okazjonalnie obsługuje indywidualne loty turystyczne. Najprawdopodobniej 

lotnisko nie posiada żadnego stałego użytkownika.  
Lotnisko nie oferuje żadnych szczególnych usług o charakterze nielotniczym. 
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Należy zaznaczyć, iż lotnisko znajduje się w bliskiej odległości od lotniska regionalnego 
w Karlowych Warach, obsługującego regularny ruch lotniczy i oferującego znakomicie lepszą 
infrastrukturę, oraz ok. 2h jazdy od portu lotniczego w Pradze.  

 

3.3. Bayreuth / Bindlacher Berg Airport 

Bayreuth to niewielkie miasto w południowych Niemczech (Bawaria). Od 1973 roku przy 
granicy miasta (dokładnie w Bindlach – 10 km od Bayreuth) istnieje niewielkie lotnisko (kod 
ICAO: EDQD). Lotnisko zbudowane zostało w 1936 roku. W latach 1992-2001 na lotnisku 
odbywał się regularny ruch pasażerski. Dostępność komunikacyjną lotniska zapewniają położone 
w sąsiedztwie autostrady A9 i A70. 

 
Mapa 12 

Zdjęcie satelitarne Lotniska Bindlacher Berg 

 

Źródło: Google Maps 

Infrastruktura 
Lotnisko w Bayreuth ma stosunkowo rozbudowaną infrastrukturę lotniskową jak na 

lotnisko takiej wielkości. Na infrastrukturę lotniskową składają się niewielka hala odpraw oraz  
5 hangarów: 

• Städische Hangar – 25 m2; 
• Hangar „West” – ogrzewany hangar o wielkości 40x22m, oddany do użytku w 2010 roku; 
• Hangar „One”; 
• Dwa hangary o łącznej wielkości 1 000 m2, będące do dyspozycji miejscowej organizacji 

sportów lotniczych. 
Na infrastrukturę lotniczą składają się:  
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• wieża lotnicza; 
• asfaltowa droga startowa o wymiarach 1 082x30m; 
• trawiasty pas startowy o wymiarach 1 100x30m; 
• droga kołowania; 
• pomoce nawigacyjne – RNAV-GPS. 

Funkcjonowanie lotniska 
Lotnisko obsługuje zasadniczo miasto Bayreuth, które jest ważnym ośrodkiem 

uniwersyteckim i kulturalnym. Głównym założeniem stworzenia takiego lotniska była chęć obsługi 
między innymi ruchu związanego z popularnym Festiwalem Wagnerowskim (Richard- Wagner-
Festspiele), odbywającym się właśnie w Bayreuth oraz ruchu turystycznego.  

Na lotnisku swoją siedzibę ma niewielka, prywatna linia lotnicza Fair Air GmbH 
wykonująca usługi w zakresie: 

• Loty czarterowe; 
• Loty biznesowe; 
• Loty cargo; 
• Loty sanitarne. 

Na lotnisku funkcjonuje również:  
• organizacja sportów lotniczych Luftsportgemainschaft Bayreuth, prowadząca między 

innymi szkolenia szybowcowe i loty turystyczne; 
• firma lotnicza Flugbetrieb Josefcak. 

W zakresie działalności non-aviation lotniska należy wymienić działalność podmiotów 
gastronomicznych (Flugplatzrestaurant On Top), a także możliwość wynajęcia powierzchni 
biurowych, jak również możliwość wynajęcia wydzielonych powierzchni lotniska pod organizację 
różnego typu eventów. 

Lotnisko ściśle współpracuje z miastem Bayreuth, ale brak dokładnych danych na temat 
struktury właścicielskiej lotniska. Należy założyć, że ze względów historycznych (od 1973 roku 
miasto było zaangażowane w rozwój infrastruktury) Bayreuth sprawuje kontrolę właścicielską  
i finansową nad obiektem. 

Podstawowa działalność na lotnisku wiąże się ze szkoleniem lotniczym. Widać jednak, 
że położenie obok ośrodka miejskiego o znaczącej ofercie edukacyjnej i kulturalnej oraz 
turystycznej daje możliwość rozwijania dodatkowych działalności w zakresie przewozów 
lotniczych.  

 

3.4. Burg Feuerstein Airport 

Lotnisko Burg Feuerstein, o kodzie ICAO: EDQE, to niewielkie lotnisko znajdujące się 
również w Bawarii, w miejscowości Ebermannstadt, w północnej części landu. Działalność 
rozpoczęło w 1952 roku. 
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Mapa 13 
Zdjęcie satelitarne Lotniska Burg Feuerstein 

 

Źródło: Google Maps 

Infrastruktura 
Na infrastrukturę lotniczą składa się:  

• wieża kontroli; 
• asfaltowa droga startowa o wymiarach 970x15m; 
• trawiasty pas startowy o wymiarach 650x30m; 
• utwardzona płyta postojowa; 
• płyta postojowa trawiasta; 
• utwardzona droga kołowania. 

Inna infrastruktura obejmuje: 
• 3 hangary lotnicze; 
• budynek administracyjny. 

Funkcjonowanie lotniska 
Szacuje się, iż pomimo niewielkiej infrastruktury lotniskowej i lotniczej, rocznie na lotnisku 

wykonywanych jest ok. 50 tys. startów i lądowań, co czyni je bardzo często wykorzystywanym 
lotniskiem w swojej kategorii. Głównie są to loty szkoleniowe i turystyczne. Głównym podmiotem 
korzystającym z lotniska jest szkoła szybowcowa – Fränkische Fliegerschule Feuerstein e.V.  

Kluczowym pomysłem na funkcjonowanie tego lotniska jest bardzo rozwinięta działalność 
szkoleniowa. 
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3.5. Varrelbusch Airport 

Niewielkie lotnisko, o kodzie ICAO: EDWU, położone w okolicach małego miasta 
Cloppenburg, na północnym zachodzie Niemiec, w Dolnej Saksonii. 

 
Mapa 14 

Zdjęcie satelitarne Lotniska Varrelbusch 
 

 
 

Źródło: Google Maps 

Infrastruktura 
Dostępna infrastruktura lotnicza: 

• trawiasta droga startowa o wymiarach 930x32m; 
• utwardzona płyta postojowa przed hangarami. 

Inna infrastruktura: 
• 2 hangary 
• budynek szkolno-administracyjny 

Funkcjonowanie lotniska 
Głównym podmiotem korzystającym z miejscowego lotniska jest organizacja sportów 

lotniczych – Luftsportverein Cloppenburg, zrzeszająca 155 członków i prowadząca głównie 
szkolenia i loty szybowcowe. 

Działalność pozalotnicza obejmuje: 
• sprzedaż paliwa AVGAS 100LL; 
• restauracja. 

Jest to typowe lotnisko aeroklubowe, bez szczególnej oferty o charakterze nielotniczym, 
czy technicznym. Kluczowym pomysłem na funkcjonowanie tego lotniska jest działalność 
szkoleniowa. 
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3.6. Flugplatz St. Peter Ording 

Lotnisko St. Peter Ording, o kodzie ICAO: EDXO, zostało otwarte w 1968 roku. Jest 
położone w odległości 3 km od miasteczka Sankt Peter Ording, położonego na północy Niemiec, 
w landzie Schleswig-Holstein, a początek jego działalności datuje się na koniec lat 60-tych XX 
wieku.  

 
Mapa 15 

Zdjęcie satelitarne Lotniska St. Peter Ording 

 

Źródło: Google Maps 

Infrastruktura 
Na infrastrukturę lotniskową składa się:  

• budynek administracyjny wraz z wieżą kontroli; 
• hangar. 

Na infrastrukturę lotniczą składa się:  
• asfaltowa droga startowa o wymiarach 670x30m; 
• utwardzona płyta postojowa przed hangarem; 
• helipad.  

Funkcjonowanie lotniska 
Z lotniska wykonywane są operacje taksówkami powietrznymi, jak również ze względu 

na położenie geograficzne nad morzem, w okolicy bardzo popularnych destynacji turystycznych, 
jak np. Sylt, również loty turystyczne oraz loty czarterowe.  

Na lotnisku oferowane jest hangarowanie małych/ultralekkich samolotów oraz paliwo 
lotnicze AVGAS 100LL. Na terenie lotniska znajduje się restauracja. 

Głównym użytkownikiem lotniska jest Aero-Club St. Peter Ording. 
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Jest to typowe lotnisko aeroklubowe, bez szczególnej oferty o charakterze nielotniczym, 
czy technicznym. Kluczowym pomysłem na funkcjonowanie tego lotniska jest działalność 
szkoleniowa i obsługa ruchu turystycznego ze względu na położenie w strefie nadmorskiej. 

 

3.7. Heide - Büsum Airport 

Lotnisko (kod ICAO: EDXB) położone jest w północnych Niemczech pomiędzy 
miejscowościami Heide i Büsum, znajdującymi się nad Morzem Północnym, w odległości ok. 
4 km od autostrady A23 Heide-West. 

 
Mapa 16 

Zdjęcie satelitarne Lotniska Heide - Büsum 

 

Źródło: Google Maps 

Infrastruktura 
Na infrastrukturę lotniskową składa się:  

• budynek administracyjny wraz z wieżą kontrolną; 
• hangar. 

Na infrastrukturę lotniczą składa się: 
• asfaltowa droga startowa o wymiarach 720x23m; 
• równoległa droga kołowania; 
• nieutwardzona płyta postojowa. 

Lotnisko jest przystosowane do przyjęcia lekkich samolotów, szybowców oraz 
helikopterów o MTOW (Maximum Take-off Weigh – Maksymalna masa startowa) do 5 700kg. 
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Funkcjonowanie lotniska 
Głównym podmiotem operującym z tego lotniska jest prywatna linia lotnicza OFD 

Ostfriesischer-Flug-Dienst GmbH oferująca połączenia czarterowe oraz turystyczne. 
Do działalności pozalotniczej lotniska należy:  

• sprzedaż paliwa lotniczego AVGAS 100LL; 
• restauracja i kawiarnia. 

Zarządzającym lotniskiem jest Flugplatz Heide – Büsum GmbH. Lotnisko utrzymuje się 
głównie z obsługi ruchu lotniczego oraz składek członkowskich.  

Kluczowym pomysłem na funkcjonowanie tego lotniska jest działalność szkoleniowa  
i obsługa ruchu turystycznego ze względu na położenie w strefie nadmorskiej. 

 

3.8. Ørland Airport 

Ørland to lotnisko cywilno-wojskowe, o kodzie ICAO: ENOL, znajdujące się w okolicy 
miasteczka  Brekstad należącego do samorządu Ørland (Ørland  kommune), na północ od Oslo. 
Początki lotniska datuje się na lata 70-te XX wieku. W 2007 roku lotnisko przeszło gruntowną 
modernizację.  

 
Mapa 17 

Zdjęcie satelitarne Lotniska Ørland 

 

Źródło: Google Maps 

Infrastruktura 
Ørland jest lotniskiem najlepiej rozwiniętym ze wszystkich omawianych w niniejszej 

analizie, ponieważ jako jedyne obsługuje niewielki, ale regularny ruch pasażerski.  
Na infrastrukturę lotniskową składa się w związku z tym:  
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• niewielki terminal pasażerski;  
• hangary.  

Do infrastruktury lotniczej Ørland należy:  
• wieża ATC; 
• droga startowa o długości 2714m; 
• drogi kołowania; 
• płyta postojowa. 

Na lotnisku pracują również służby celne. 

Funkcjonowanie lotniska 
Lotnisko jest wykorzystywane zarówno w celach cywilnych, jak również wojskowych. 

Służby Ruchu Lotniczego wykonywane są przez Royal Norwegian Air Force. Lotnisko jest bardzo 
ważną bazą wojskową – Ørland Main Air Station, nie tylko dla norweskich sił powietrznych, ale 
również NATO. 

Lotnisko ma również stałe połączenie do Oslo wykonywane przez regionalną linię 
lotniczą Air Norway AS, w której 40% udziałów posiada samorząd. Połączenie jest wykonywane 
przez regionalne samoloty turbośmigłowe. Uruchomienie połączenia z Ørland do Luton kilka lat 
temu rozważali przedstawiciele linii Ryanair. Na lotnisku funkcjonuje również wypożyczalnia 
samochodów. 

Właścicielem lotniska jest miejscowy samorząd. Koszty funkcjonowania pokrywane są 
przez wojsko i z opłat lotniskowych. Kluczowym pomysłem na funkcjonowanie tego lotniska jest 
prowadzenie operacji wojskowych. 

 

3.9. Letiště Podhořany 

Lotnisko znajduje się we wsi Nowy Dwór w okolicy Pardubic, a także stosunkowo 
niedaleko od stolicy Czech – Pragi. Kod ICAO: LKPN.  

Infrastruktura 
Do infrastruktury lotniskowej należy: 

• budynek administracyjny; 
• 3 hangary. 

Do infrastruktury lotniczej należy: 
• wieża kontrolna; 
• trawiasta droga startowa. 

Funkcjonowanie lotniska 
Głównym użytkownikiem tego lotniska jest Aeroklub Pardubice, który prowadzi tam 

szkolenia lotnicze – szybowcowe i samolotowe. Wykonuje ponadto loty czarterowe, loty 
szybowcowe oraz loty balonem. 

Lotnisko utrzymuje się z działalności szkoleniowej i składek członkowskich. 
Jest to typowe lotnisko aeroklubowe, bez szczególnej oferty o charakterze nielotniczym, 

czy technicznym. Kluczowym pomysłem na funkcjonowanie tego lotniska jest działalność 
szkoleniowa. 
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Mapa 18 
Zdjęcie satelitarne Lotniska Podho řany 

 

Źródło: Google Maps 

 

3.10. Wnioski 

Wnioski z analizy benchmarkingowej 
Analizując powyższe informacje należy wziąć pod uwagę, że zakres dostępnych 

informacji dla poszczególnych lotnisk jest różny, często ograniczony. Zakres dostępnych 
informacji wiąże się głównie ze skalą działalności i ofertą lotniska.  

Wykorzystanie tego typu obiektów to głównie ruch małych samolotów – General Aviation. 
W poszczególnych kategoriach dominującą rolę odgrywa lotnictwo szkoleniowe/sportowe, 
turystyka lotnicza, czarter i w mniejszym zakresie lotnictwo biznesowe. Charakterystyczne jest, 
że poza lotniskiem Ørland, nie ma na tych obiektach regularnego ruchu lotniczego. 

Kluczowe wnioski wynikające z analizy benchmarkingowej przeprowadzonej w oparciu  
o powyższe dziewięć lotnisk to: 

• Wykorzystanie szczególnej lokalizacji i lokalnej oferty turystycznej może sprzyjać 
rozwojowi działalności lotniczej, np.: 

o Bayreuth / Bindlacher Berg Airport – Bayeruth to atrakcyjny ośrodek 
kulturalny i naukowy; 

o Heide Busum Airport / Flugplatz St. Peter Ording – położenie w strefie 
nadmorskiej atrakcyjnej turystycznie; 

Atrakcyjna lokalizacja nie jest jednak gwarancją sukcesu, co widać na 
przykładzie lotniska Marianskie Laznie; 

• Możliwy jest rozwój obiektu lotniskowego w oparciu o szkolenie lotnicze. Przykładem jest 
tu Burg Feuerstain Airport, na którym wykonywane jest ponad 50 tys. operacji rocznie. 
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Dla porównania lotnisko w Lesznie, będące siedzibą Centralnej Szkoły Szybowcowej, 
notuje ok. 10 tys. operacji rocznie; 

• Zaangażowanie lokalnych samorządów wydaje się warunkiem koniecznym dla realizacji 
planów rozwojowych lotniska w zakresie wykraczającym poza działalność szkoleniową  
i obsługę ruchu turystycznego. Takie zaangażowanie widoczne jest w przypadku 
Wallmühle Airport i Bayreuth / Bindlacher Berg Airport. Konieczność zaangażowania 
lokalnych samorządów w rozwój obiektów lotniskowych wynika z: 

o konieczności poniesienia nakładów zazwyczaj wykraczających poza 
możliwości organizacji sportowych / szkoleniowych; 

o braku zainteresowania organizacji sportowych i szkoleniowych w działalność 
wykraczającą poza obecny typ ruchu lotniczego, co wynika z potencjalnego 
w ich mniemaniu konfliktu pomiędzy działalnością szkoleniową a innym 
ruchem lotniczym, a należy pamiętać, że są to podmioty odgrywające 
obecnie kluczową rolę na każdym z analizowanych obiektów lotniskowych  
w Wielkopolsce; 

o faktu, iż budowanie korzystnych warunków dla inwestorów, rozwój 
społeczno-gospodarczy subregionów w oparciu o obiekty lotniskowe nie jest 
podstawowym zadaniem aeroklubów, a władz samorządowych. 

• Warunkiem koniecznym rozwoju ruchu na lotnisku, także ruchu szkoleniowego  
i turystycznego, jest szeroka oferta lotnicza (utwardzona droga startowa, paliwo, 
hangarowanie) i nielotnicza (oferta gastronomiczna, hotelowa, turystyczna). Zapewnienie 
takiej oferty często wymaga poniesienia pewnych nakładów inwestycyjnych. 

• Warunkiem wstępnym do rozwoju działalności biznesowej wokół lotniska jest powstanie 
odpowiedniej oferty o charakterze lotniczym (np. utwardzona droga startowa)  
i nielotniczym (np. dostępność terenów pod inwestycje). Po zapewnieniu takiej oferty 
pojawia się szansa na przyciągnięcie inwestorów, rozwój gospodarczy w oparciu  
o lotnisko. Przykładem takiej kolejności zdarzeń jest Wallmühle Airport. 

„Pomysł na lotnisko” 
Analiza benchmarkingowa wiedzie do wniosku, że jednym z kluczowych czynników 

sukcesu dla tego typu obiektów lotniskowych jest znalezienie „pomysłu na lotnisko”, wokół 
którego rozwijana będzie działalność lotniska i jego infrastruktura. Nie wydaje się, aby modele 
działalności zaobserwowane na analizowanych lotniskach poza granicami Polski obejmowały 
jakiekolwiek elementy niedostępne dla analizowanych obiektów lotniskowych w Wielkopolsce. 
Istotną przeszkodą dla analizowanych obiektów lotniskowych w Wielkopolsce jest jednak: 

• Brak uzgodnionego i powszechnie akceptowanego pomysłu na lotnisko. Do takich 
pomysłów mogłyby należeć np. wysokiej klasy, intensywna działalność szkoleniowa  
i sportowa (np. lotnisko Leszno), rozwój działalności technicznej / lokalnego biznesu przy 
wykorzystaniu lotniska (np. lotnisko Michałków), rozwój produktu turystycznego w 
oparciu o atrakcyjną turystycznie lokalizację (np. lądowisko Kazimierz Biskupi). 
Oczywistym jest, że pomysły te mogą być wykorzystywane  częściowo, mieszane i/lub 
realizowane etapowo; 

• Brak zaangażowania, pomysłu lub zrozumienia roli lotniska lokalnego po stronie 
lokalnych samorządów; 

• Niski potencjał finansowy aeroklubów i niepewność samorządów co do zasadności 
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wydawania środków na rozwój lotnisk; 
• Nieumiejętność wskazania korzyści jakie może odnieść lokalny aeroklub z rozwoju 

lotniska i zaangażowania w lotnisko innych podmiotów, np. samorządów, co powoduje 
opór tych organizacji przed wchodzeniem w projekty rozwojowe. 

Case lotniska Straubing-Wallmühle 
Interesującym przykładem ścieżki rozwoju może być historia rozwoju lotniska Straubing-

Wallmühle w Bawarii. Bez wątpienia mogłoby ono stanowić model dla wielu polskich lotnisk 
lokalnych, w tym objętych niniejszą analizą. Historię bawarskiego lotniska można podzielić  
na trzy okresy. 

Początki lotniska Straubing-Wallmühle (rok 1962) związane są z działalnością sportową 
(szybowce), kiedy to lotnisko zostało założone na terenie publicznym przy pomocy wojska i było 
zarządzane przez towarzystwa sportowe (samolotowe i szybowcowe - Flugsportvereine). 
Początkowo lotnisko obejmowało tylko trawiasty pas startowy i budynek wielofunkcyjny. Wraz  
z upływem czasu i rozwojem działalności sportowej na lotnisku pojawiały się kolejne elementy 
infrastruktury finansowane i rozwijane przez zarządzającego (budynek administracyjny, stacja 
paliw) lub podmioty zewnętrzne (restauracja oraz warsztaty obsługi technicznej).  

Można przyjąć, że analizowane lotniska w Wielkopolsce są obecnie na tym etapie 
rozwoju. 

W 1972 roku lokalne samorządy (miasto Straubing i Landkreis Straubing Bogen) 
zdecydowały się utworzyć do zarządzania lotniskiem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - 
Flugplatz Straubing-Wallmühle GmbH. Dało to początek dalszemu rozwojowi infrastruktury.  
W latach 70-tych wybudowano wieżę, hotel, utwardzoną drogę startową, oświetlenie drogi 
startowej. W 1978 roku swoją stację paliw na lotnisku uruchomiła AirBP. W 1981 roku przy 
lotnisku rozpoczęła działalność firma MT-Propeller Entwicklung GmbH. Wraz z rozwojem lotniska 
działalność swoją rozwijały również firmy techniczne: obecna na lotnisku od 1965 roku Piloten-
Service (silniki) oraz założona w 1977 roku Avionik Straubing (elektronika i avionika lotnicza).  

Pojawienia się spółki prawa handlowego, odpowiedzialnej za zrównoważony rozwój  
i wyposażonej w odpowiedni kapitał, dało impuls do rozwoju infrastruktury i w konsekwencji 
rozwoju działalności lotniska i działalności okołolotniskowej. Takie rozwiązanie jest obecnie 
rozważane w Michałkowie, Lesznie i Pile.  

W 1999 roku wydłużono i poszerzono drogę startową do obecnych rozmiarów. Pozwoliło 
to na otwarcie lotniska także na statki powietrzne klasy odrzutowców regionalnych i biznesowych, 
a działającym na lotnisku firmom technicznym na podjęcie obsługi tego typu maszyn. Obecnie na 
lotnisku bazuje 80 statków powietrznych, lotnisko obsługuje około 60 tys. pasażerów rocznie i 22 
tys. operacji, z których połowa to loty biznesowe. Lotnisko jest zarządzane przez Flugplatz 
Straubing-Wallmühle GmbH (spółka samorządowa). Rozwój finansowany jest ze środków 
własnych i finansowania komercyjnego.  

Etapowanie rozwoju w odpowiedzi na zapotrzebowanie jest możliwe, czego nie można 
zauważyć w przypadku niektórych planów rozwojowych dla lotnisk w Lesznie i Michałkowie.  
W rzeczywistości brak jest programu rozwoju w przypadku Kazimierza Biskupiego. Lotnisko  
w Pile posiada program rozwoju, choć nie jest on w pełni dopasowany do obecnie wyrażanych 
przez samorządy lokalne planów dla lotniska. 
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4. Analiza SWOT 

 

4.1. Lotnisko Leszno-Strzyżewice 

 

Mocne strony Słabe strony  

• Bardzo silnie rozwinięta działalność 
sportowa i szkoleniowa 

• Aktywna działalność CSS 

• Ograniczona liczba operacji lotniczych 
innych niż operacje szkoleniowe i 
sportowe 

• Dobra dostępność drogowa obiektu z 
centrum miasta 

• Brak pełnej zgody interesariuszy co do 
przyszłego rozwoju obiektu 

• Brak możliwości tankowania paliwa 
lotniczego przez zewnętrzne podmioty 

• Nie w pełni uregulowana sytuacja 
właścicielsko-zarządcza na lotnisku 

• Bliskość obszarów ciążenia lotnisk 
komunikacyjnych (Poznań, Wrocław, 
Zielona Góra) 

• Niska jakość nawierzchni lotniskowych 
(nawierzchnie trawiaste) 

Szanse Zagro żenia 

• Nowe źródła przychodów 
zarządzającego lotniskiem (np. stacja 
paliw, dzierżawa gruntów, działalność 
hotelowa) 

• Rozwój lotniska jako głównego centrum 
sportów lotniczych w kraju 

• Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii 
właścicielsko-zarządczych daje 
możliwość bardziej dynamicznego 
rozwoju obiektu 

• Rozwój w oparciu o utwardzoną drogę 
startową (droga trawiasta utwardzona 
kostką z tworzyw sztucznych) 

• Pozyskiwanie przez CSS (także we 
współpracy z Urzędem Miasta Leszna) 
dużych imprez sportowych 
 

• Możliwość ograniczenia działalności 
szkoleniowej i sportowej w wyniku 
realizacji inwestycji, które mogą 
potencjalnie utrudnić jej prowadzenie 

• Przedłużający się brak zgody 
interesariuszy co do przyszłości lotniska  

• Brak środków na istotny 
rozwój/modernizację infrastruktury 
obiektu 
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4.2. Lądowisko Piła 

 

Mocne strony Słabe strony  

• Jasna struktura własnościowa 

• Determinacja władz samorządowych 

• Aeroklub rozwijający działalność lotniczą 
na obiekcie 

• Dostępność terenu na rozwój 
działalności okołolotniskowych. 

• Dobra jakość nawierzchni lotniskowych 
dla obsługi małych statków powietrznych 

• Dobra dostępność drogowa obiektu z 
centrum miasta 

• Dostępność paliwa lotniczego dla 
klientów lądowiska 

 

• Ograniczony charakter infrastruktury dla 
działalności towarzyszącej 

• Brak infrastruktury nawigacyjnej i 
świetlnej 

• Konieczność modernizacji niektórych 
elementów infrastruktury lądowiska 

• Status lądowiska 

• Bliskość obszarów ciążenia lotnisk 
komunikacyjnych (Poznań, Szczecin, 
Bydgoszcz) 

• Bardzo ograniczone wykorzystanie 
lotnicze obiektu poza działalnością 
aeroklubową 

• Liczne schronohangary o ograniczonej 
możliwości wykorzystania 

Szanse Zagro żenia 

• Możliwość pozyskania finansowania 
zewnętrznego na rozwój obiektu 

• Zaangażowanie organizacyjne i 
finansowe Urzędu Miasta Piły w rozwój 
lotniska 

• Możliwość dalszej poprawy dostępności 
lądowej obiektu 

• Historia działalności lotniska w regionie 
jest szansą na pozytywne nastawienie 
mieszkańców do rozwoju obiektu 

• Możliwość wykorzystania obiektu przez 
lotnictwo sanitarne i przeciwpożarowe 

• Relatywnie długi czas dojazdu do innych 
lotnisk komunikacyjnych, szczególnie 
istotny dla przedsiębiorców 

 

• Odpowiedzialność formalna za rozwój 
lotniska spoczywa na jednym podmiocie 
– Powiecie Pilskim, który napotyka na 
istotne ograniczenia formalne i prawne 

• Lokalizacja obiektu w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowań miejskich 

• Ryzyko opóźnienia w procesie 
ustanowienia lotniska użytku publicznego  

• Potencjalny opór ze strony części 
mieszkańców miasta i regionu oraz ich 
przedstawicieli wobec planów 
wydatkowania środków finansowych na 
rozwój obiektu  

• Rozwój transportu drogowego i 
kolejowego wpływający na poprawę 
dostępności subregionu w sposób 
konkurencyjny wobec transportu 
lotniczego 
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4.3. Lotnisko Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego 

 

Mocne strony Słabe strony  

• Lokalizacja lotniska w sąsiedztwie drogi 
krajowej nr 25 i drogi S11 – dobra 
dostępność lotniska drogą lądową 

• Jasna sytuacja właścicielsko-zarządcza 

• Obsługa techniczna statków powietrznych 
(AMO, CAMO) 

• Występowanie wszystkich podstawowych 
elementów infrastruktury lotniczej, 
lotniskowej i towarzyszącej 

• Ograniczona liczba interesariuszy rozwoju 
lotniska (Aeroklub Ostrowski, Fundacja 
Rozwoju Lotniska Wielkopolska 
Południowa) 

• Dostępność terenu na rozwój działalności 
okołolotniskowych 

• Status lotniska użytku wyłącznego 

• Sezonowość ruchu lotniczego 

• Stosunkowo niewielka liczba 
użytkowników lotniska / bazujących 
statków powietrznych 

• Niewielki potencjał finansowy 
Aeroklubu, wpływający na możliwości 
rozwojowe 

• Brak utwardzonego pasa startowego 

• Brak stacji paliw lotniczych w istotny 
sposób ogranicza możliwość rozwoju 
ruchu turystycznego i sportowego 

• Promocja i komunikacja projektu 

Szanse Zagro żenia 

• Zmiana statusu na lotnisko użytku 
publicznego o ograniczonej certyfikacji 

• Osadzenie w świadomości lokalnej 
społeczności i pozytywny wizerunek 

• Budowa utwardzonej drogi startowej przy 
wykorzystaniu kostki z tworzyw 
sztucznych (o ile zostanie ostatecznie 
potwierdzona możliwość jej bezpiecznego 
i efektywnego wykorzystania 
operacyjnego) 

• Relatywnie długi czas dojazdu 
do innych lotnisk 
komunikacyjnych, 
szczególnie istotny dla 
przedsiębiorców  

• Niechęć Aeroklubu do rozwoju obiektu 
wykraczającego poza obecne funkcje 
szkoleniowo-sportowe 

• Brak środków na rozwój lotniska w 
samorządach skupionych w Fundacji 

• Brak szczegółowego pomysłu na 
funkcjonowanie lotniska w wersji 
rozszerzonej – pomysł na rozwój tego 
lotniska nie jest do końca 
skonkretyzowany 

• Niemoc decyzyjna (brak impulsu do 
działania), wynikająca z niepewności co 
do powodzenia projektu  
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4.4. Lądowisko w Kazimierzu Biskupim koło Konina 

 

Mocne strony Słabe strony  

• Dobra dostępność drogą lądową – 
lokalizacja lądowiska w bliskiej odległości 
od Konina i w sąsiedztwie autostrady A2 

• Jasna sytuacja właścicielsko-zarządcza 

• Obsługa techniczna statków 
powietrznych (AMO, CAMO) 

• Występowanie wszystkich podstawowych 
elementów infrastruktury lotniczej, 
lotniskowej i towarzyszącej, w tym 
zwłaszcza utwardzona droga startowa 

• Dostępność terenu na rozwój działalności 
towarzyszących 

• Status lądowiska 

• Sezonowość ruchu lotniczego 

• Niewielka liczba regularnych 
użytkowników lądowiska / bazujących 
statków powietrznych 

• Niewielki potencjał finansowy Aeroklubu, 
wpływający na możliwości rozwojowe 

• Brak stacji paliw lotniczych w istotny 
sposób ogranicza możliwość rozwoju 
ruchu turystycznego i sportowego 

• Promocja i komunikacja lotniska 

• Brak zainteresowania ze strony 
okolicznych samorządów 

Szanse Zagro żenia 

• Gotowość Aeroklubu do rozwoju 
wykraczającego poza obecne funkcje 
szkoleniowe i sportowe 

• Zmiana statusu na lotnisko użytku 
publicznego o ograniczonej certyfikacji 

• Osadzenie w świadomości lokalnej 
społeczności i pozytywny wizerunek 

 

• Relatywnie krótki czas dojazdu do innych 
lotnisk komunikacyjnych, szczególnie 
istotny dla przedsiębiorców  

• Brak środków na rozwój lotniska w 
samorządach  

• Brak szczegółowego pomysłu na 
funkcjonowanie lądowiska w wersji 
rozszerzonej – pomysł interesariuszy na 
rozwój tego lądowiska nie jest do końca 
skonkretyzowany 
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5. Podsumowanie 

Przeprowadzone analizy czterech obiektów lotniskowych w województwie wielkopolskim 
(Lotnisko Leszno-Strzyżewice, Lądowisko Piła, Lotnisko Michałków, Lądowisko w Kazimierzu 
Biskupim) wyraźnie wskazuje, że rozwój każdego z tych obiektów jest uzasadniony. Jednak 
każdy z tych obiektów lotniskowych wykazuje inny potencjał rozwoju wynikający z: 

• Obecnego stanu infrastruktury; 
• Lokalizacji; 
• Obecnego wykorzystania; 
• Struktury właścicielsko-zarządczej; 
• Zaangażowania lokalnych samorządów w rozwój obiektu; 
• Potencjału subregionu. 

Analiza powyższych czynników daje podstawę do wstępnego określenia potencjalnego 
wykorzystania każdego z obiektów w przyszłości i ich roli w sieci obiektów lotniskowych  
w województwie wielkopolskim. 

Lotnisko Leszno-Strzyżewice jest jednym z głównych ośrodków sportów lotniczych  
w kraju i jednym z ważniejszych obiektów tego typu w Europie. W związku z tym rekomenduje 
się, aby wszelkie działania rozwojowe w odniesieniu do tego obiektu uwzględniały konieczność 
utrzymania tej funkcji lotniska. Z punktu widzenia rozwoju miasta Leszna i subregionu to właśnie 
w oparciu o taką działalność lotniska wzmacniać można wizerunek subregionu i miasta, 
wykorzystywać lotnisko i wydarzenia mające tam miejsce w celach promocyjnych. Ważnym 
kierunkiem rozwoju powinno być również stworzenie możliwości do bardziej intensywnego niż 
obecnie rozwoju na lotnisku ruchu General Aviation, nie stojącego w sprzeczności z działalnością 
sportowo-szkoleniową. Realizacja tych celów wymaga podjęcia działań organizacyjnych  
i inwestycyjnych, które obejmują zwłaszcza: 

• budowę utwardzonej drogi startowej;  
• zapewnienie na lotnisku możliwości tankowania paliwa lotniczego;  
• poprawę jakości infrastruktury towarzyszącej; 
• wypracowanie jednej wspólnej dla wszystkich interesariuszy wizji rozwoju obiektu. 

Lądowisko Piła posiada znaczący potencjał w postaci powojskowej infrastruktury 
lotniskowej, jasnej struktury właścicielskiej, zaangażowania lokalnych samorządów w jego rozwój 
i spójnej wizji tego rozwoju prezentowanej przez Starostwo Powiatowe w Pile i Urząd Miasta Piły. 
Znaczące jest, że obecny użytkownik lotniska – Aeroklub Ziemi Pilskiej nie kontestuje tej wizji 
rozwoju. Potencjał Piły i subregionu, bliskość innych lotnisk komunikacyjnych i plany poprawy 
infrastruktury drogowej i kolejowej wskazują na brak możliwości rozwoju na lotnisku regularnego 
ruchu pasażerskiego w rozumieniu regularnych przewozów rozkładowych, realizowanych 
statkami powietrznymi kodu C (np. Airbus A320, Boeing 737). Istnieje jednak znaczący potencjał 
dla rozwoju ruchu General Aviation (biznesowego i turystycznego) oraz kontynuacji działalności 
sportowo-szkoleniowej. Niewykluczone jest również pojawienie się na obiekcie nieregularnego 
ruchu cargo. Cechy operacyjne obiektu wykluczają w krótkim i średnim okresie ewentualny 
konflikt pomiędzy tymi typami działalności lotniczej. Lokalizacja lądowiska w północnej części 
województwa wielkopolskiego z uwagi na obecnie niską jakość połączeń transportowych na osi 
północ-południe, stanowi również argument za rozwojem obiektu jako elementu wzmacniającego 
dostępność transportową tego obszaru subregionalnego. W odniesieniu do tego obiektu  
w krótkim terminie rekomenduje się: 



 
ANALIZA POTENCJAŁÓW I KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA LOTNISK O ZNACZENIU LOKALNYM ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI 

 

 

 
81 

• rozstrzygnięcie kwestii formalnych, które umożliwiłyby bardziej intensywne wykorzystanie 
komercyjne obiektu; 

• przeprowadzenie procesu założenia lotniska użytku publicznego o ograniczonej 
certyfikacji.  
W dłuższym okresie konieczne jest:  

• precyzyjne określenie wizji przyszłego lotniska i celów jakim ma służyć; 
• wypracowanie planu dojścia do realizacji zdefiniowanej wizji (w tym m.in. docelowy 

status formalny obiektu, klasyfikacja lotniska, program rozwoju infrastruktury, aspekty 
formalno-prawne, finansowanie rozwoju);  

• opracowanie planu generalnego dla przyszłego lotniska. 
Za rozwojem Lotniska Michałków przemawia m.in. potencjał ludnościowy i gospodarczy 

aglomeracji kalisko-ostrowskiej, relatywnie długi czas dojazdu do innych lotnisk 
komunikacyjnych, szczególnie istotny dla przedsiębiorców, czy obecność branż potencjalnie 
ciążących ku transportowi lotniczemu. Lotnisko to może w przyszłości łączyć funkcje obiektu 
sportowo-rekreacyjnego i obsługi ruchu General Aviation, ale także oferować ograniczony 
transport towarowy oraz usługi techniczne dla statków powietrznych. Kluczową kwestią do 
rozstrzygnięcia na obecnym etapie jest wypracowanie precyzyjnej wizji obiektu, wspólnej  
dla wszystkich interesariuszy, tj. Aeroklubu Ostrowskiego i podmiotów skupionych w ramach 
Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa. W  odniesieniu do infrastruktury lotniska 
kluczowymi kwestiami są:  

• rozstrzygnięcie kwestii technologicznych związanych z posadowieniem na obiekcie 
utwardzonej drogi startowej;   

• wykonanie prac inwestycyjnych, w tym utwardzenie drogi startowej;  
• zapewnianie dostępności paliwa lotniczego dla podmiotów zewnętrznych.  

Realizacja tych celów nie będzie jednak możliwa bez zaangażowania ze strony lokalnych 
samorządów. 

Lądowisko Kazimierz Biskupi jest najmniejszym spośród analizowanych obiektów, a 
obecna działalność na lądowisku ogranicza się do działań aeroklubu oraz niewielkiej ilości 
operacji prywatnych. Lokalne samorządy wykazują obecnie brak szczególnego zainteresowania 
rozwojem lądowiska, wskazując m.in. na dobrą dostępność drogową subregionu, przede 
wszystkim dzięki autostradzie A2. W przyszłości obiekt ten powinien zachować funkcje sportowo-
szkoleniowe, uzupełnione o ruch General Aviation. Niewątpliwym atutem obiektu jest utwardzona 
droga startowa, która umożliwia wykonywanie operacji na lądowisku przez cały rok. Tym 
ważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej jakości tego elementu infrastruktury poprzez 
przeprowadzenie jej modernizacji.   

Jak wskazano powyżej każdy z analizowanych obiektów lotniskowych ma szansę  
na rozwój wykraczający poza obecną działalność szkoleniowo-sportową. W odniesieniu  
do każdego z nich konieczne jest wypracowanie „pomysłu na lotnisko”, wokół którego rozwijana 
będzie działalność lotniska i jego infrastruktura. Taki „pomysł na lotnisko” powinien być wspólny 
dla wszystkich interesariuszy i opisywać szczegółowy kierunek rozwoju obiektu, w oparciu  
o zdefiniowany potencjał. Pierwszym krokiem do wypracowania tej szczegółowej wizji każdego  
z obiektów jest szczegółowa analiza sytuacji każdego z obiektów (wykraczająca poza zakres 
niniejszej Ekspertyzy) oraz bezpośrednia współpraca ze wszystkimi podmiotami 
zaangażowanymi w jego rozwój. Niezależnie od szczegółowego kierunku rozwoju danego 
obiektu dla każdego z analizowanych obiektów przewidzieć należy: 
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• Lotnictwo sportowe i rekreacyjne; 
• Szkolenie lotnicze; 
• Obsługę ruchu General Aviation, w tym lotów biznesowych i turystycznych. 

Ta podstawowa działalność może być uzupełniana o: 
• Usługi techniczne dla statków powietrznych; 
• Ewentualny nieregularny ruch cargo; 
• Specyficzny dla danego obiektu typ działalności  (np. produkcja części do samolotów, jak 

to ma miejsce na Lotnisku Michałków). 
Kluczowe dla rozwoju każdego z analizowanych obiektów, w zakresie wykraczającym 

poza działalność szkoleniową i obsługę ruchu turystycznego, będzie zaangażowanie lokalnych 
samorządów. Jak już wcześniej wspomniano konieczność zaangażowania lokalnych 
samorządów w rozwój obiektów lotniskowych wynika z: 

• konieczności poniesienia nakładów zazwyczaj wykraczających poza możliwości 
aeroklubów; 

• braku zainteresowania organizacji sportowych i szkoleniowych w działalność 
wykraczającą poza obecny typ ruchu lotniczego, co wynika z potencjalnego w ich 
mniemaniu konfliktu pomiędzy działalnością szkoleniową a innym ruchem lotniczym, a są 
to podmioty odgrywające obecnie kluczową rolę na każdym z analizowanych obiektów 
lotniskowych w Wielkopolsce; 

• faktu, iż budowanie korzystnych warunków dla inwestorów, rozwój społeczno-
gospodarczy subregionów w oparciu o obiekty lotniskowe nie jest podstawowym 
zadaniem aeroklubów, a władz samorządowych. 
Lotniska lokalne mają ograniczony wpływ na rozwój lokalny w postaci efektów 

bezpośrednich, pośrednich i indukowanych ze względu na małą skalę operacji – niewielką 
konsumpcję lokalnej produkcji i usług oraz niewielkie zatrudnienie – małe wydatki pracowników 
na lokalną produkcję i usługi, w porównaniu z lotniskami komunikacyjnymi (więcej informacji  
na ten temat zawarto w punkcie 1.5 Ekspertyzy).  

Istotny wpływ mogą mieć natomiast tak zwane efekty katalityczne. Wpływ tego typu 
lotnisk na rozwój lokalny polega przede wszystkim na „stworzeniu szansy” np. na przyciągnięcia 
inwestora korzystającego z transportu lotniczego, firmy związanej z lotnictwem, zbudowanie 
produktu turystycznego. Uzasadnieniem nakładów ponoszonych na rozwój lotniska jest podobnie 
jak w przypadku przygotowania terenów pod inwestycje – działanie w ogólnym interesie 
gospodarczym. Efektywność tych nakładów powinna być kalkulowana na dwóch poziomach: 

• Samorządowym – poprzez ekonomiczną stopę zwrotu; 
• Podmiotu zarządzającego lotniskiem – poprzez finansową stopę zwrotu. 

W odniesieniu do atrakcyjności inwestycyjnej subregionów należy stwierdzić, że rozwój 
żadnego z tych obiektów nie będzie stanowił fundamentalnej zmiany w tym zakresie. Trudno 
oczekiwać, aby rozwój infrastruktury lotniczej i działalności na analizowanych obiektach przyniósł 
bezpośredni i natychmiastowy efekt w postaci przyciągnięcia dużych inwestorów/inwestycji, 
którzy w przypadku braku tego typu infrastruktury wybraliby inną lokalizację. Raczej można 
oczekiwać napływu małych i średnich inwestorów i inwestycji, którzy w swojej działalności 
wykorzystują samoloty General Aviation dla rozwiązań logistycznych lub transportowych lub są 
związani z tym segmentem ruchu jako producenci lub usługodawcy. Niewątpliwie pojawienie się 
oferty lotniczej stanowić będzie silny element składowy wzmacniający szeroko rozumianą 
atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru subregionalnego dla tego typu inwestorów.  
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Podmioty obecnie prowadzące działalność gospodarczą w subregionach nie wyrażają 
sprecyzowanych potrzeb w odniesieniu do oferty analizowanych obiektów lotniskowych. 
Analizowane przykłady lotnisk europejskich o podobnej skali działalności pokazują jednak, że 
dopiero po stworzeniu odpowiedniej oferty o charakterze lotniczym (np. utwardzona droga 
startowa) i nielotniczym (np. dostępność terenów pod inwestycje) pojawia się szansa na rozwój 
działalności z wykorzystaniem tych obiektów, czy przyciągnięcie inwestorów. 

Jeśli chodzi o finansowanie planów rozwojowych analizowanych obiektów lotniskowych 
to należy spodziewać się, że będzie ono w swoim podstawowym zakresie pochodziło  
z następujących źródeł: 

• Środków własnych aeroklubów; 
• Środków własnych samorządów, z przeznaczeniem zwłaszcza na infrastrukturę lotniczą, 

np. utwardzona droga startowa; 
• Udziału podmiotów prywatnych – finansowanie rozwoju niektórych elementów 

infrastruktury lotniskowej, np. hangar do prowadzenia obsługi technicznej lub 
towarzyszącej, np. obiekt noclegowy; 

• Ewentualnego dofinansowania unijnego. 
Jeśli chodzi o wkład inwestorów prywatnych w rozwój obiektów, nie można wykluczyć 

pewnego udziału lokalnych podmiotów gospodarczych czy nowych inwestorów, ale 
prawdopodobnie udział ten będzie miał ograniczony w swoim zakresie i wielkości charakter. 
Innymi słowy, nie należy spodziewać się pojawienia się inwestorów prywatnych, którzy byliby 
zainteresowani finansowaniem obiektów lotniskowych w całości, a raczej preferować będą 
finansowanie poszczególnych elementów infrastruktury obiektów lotniskowych, koniecznych  
do rozwoju prowadzonej przez nich działalności.  

Wreszcie, w zakresie wsparcia rozwoju obiektów w ramach dofinansowania unijnego, 
wskazane byłoby znalezienie możliwości wsparcia dla rozwoju analizowanych obiektów, jako 
elementów poprawiających jakość oferty inwestycyjnej subregionów, poprawiających warunki 
prowadzenia niektórych typów działalności gospodarczej i wzmacniających dostępność 
transportową subregionów, zwłaszcza na osi północ-południe regionu.  


