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SPRAWOZDANIE  
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego  

dotyczące realizacji zadań w zakresie opłat lotniskowych w roku 2012 
 

Niniejsze sprawozdanie sporządzane jest w związku z art. 11 ust. 8 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat 
lotniskowych (Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2009 r., str. 11) jak również w celu zapewnienia 
przejrzystości podejmowanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego działań 
związanych z nadzorem nad opłatami lotniskowymi pobieranymi na lotniskach użytku 
publicznego położonych na terytorium RP. 

 
Podstawy prawne dotyczące opłat lotniskowych obowiązujące w 2012 r. 
 
Zatwierdzanie opłat lotniskowych jest kompetencją wynikającą z art. 6 ust. 5 ww. 

dyrektywy 2009/12/WE, która umożliwia państwu członkowskiemu UE odstąpienie od 
stosowania ust. 3 i 4 tego artykułu dyrektywy dotyczących interwencji organu nadzorującego 
w przypadku sporów o taryfę opłat lotniskowych między zarządzającym lotniskiem a 
użytkownikami lotniska. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 933, 951 i 1544) (dalej „ustawa Prawo lotnicze”) opłaty lotniskowe w 
Polsce podlegają zatwierdzeniu w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego na wniosek zarządzającego lotniskiem użytku publicznego. W związku 
z powyższym na terytorium RP nie mają zastosowania przepisy art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy 
2009/12/WE. Szczegółowe wymagania dotyczące ustalania i zatwierdzania opłat 
lotniskowych określone zostały dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz. U. nr 103, poz. 183).  

 
Działalność Prezesa ULC w roku 2012 
 
W roku 2012 Prezes Urzędu wydał trzy decyzje administracyjne zatwierdzające opłaty 

lotniskowe na trzech polskich lotniskach – Chopina w Warszawie, Warszawa/Modlin oraz 
Lublin, zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 77 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 pkt 2) ustawy 
Prawo lotnicze. Szczegóły decyzji znajdują się poniżej: 
 

• Prezes Urzędu decyzją nr ULC-LER-3/4121-0015/01/12 z dnia 13 lipca 2012 r. 
zatwierdził opłaty lotniskowe dla lotniska Warszawa/Modlin. Ww. decyzja została 
ogłoszona, zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, w Dzienniku Urzędowym 
ULC z 17.07.2012 poz. 68 
Link: http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2012/68/akt.pdf 
 

• Prezes Urzędu decyzją nr ULC-LER-3/4121-0023/08/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. 
zatwierdził opłaty lotniskowe dla lotniska im. Chopina w Warszawie. Ww. decyzja 
została ogłoszona, zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, w Dzienniku 
Urzędowym ULC z 14.12.2012 poz. 116 
Link: http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2012/116/akt.pdf 
 

• Prezes Urzędu decyzją nr ULC-LER-3/4121-0024/01/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. 
zatwierdził opłaty lotniskowe dla lotniska Lublin. Ww. decyzja została ogłoszona, 
zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, w Dzienniku Urzędowym ULC z 
17.12.2012 poz. 120 
Link: http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2012/120/akt.pdf 
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Skargi 
 
W roku 2012 do Prezesa Urzędu nie wpłynęły żadne skargi podmiotów rynkowych 

dotyczące opłat lotniskowych. 
 
 
Zmiany prawa 
 
Przez cały rok 2012 Prezes Urzędu uczestniczył również w pracach nad projektem 

ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze w zakresie opłat lotniskowych implementującej 
dyrektywę 2009/12/WE. Ustawa w dniu 8 stycznia 2013 r. została podpisana przez 
Prezydenta RP. Ustawa w dniu 28 stycznia 2013 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

Jednocześnie trwały prace nad zmianą rozporządzenia wydanego na podstawie art. 77 
ust. 4 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012, poz. 933 i 951) – w roku 2012 przeprowadzone 
zostały konsultacje społeczne oraz międzyresortowe. Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych 
weszło w życie z dniem 25 stycznia 2013 r. 
 

 
Opłaty za nadzór 
 
W roku 2012 nie była ustanowiona opłata za nadzór Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego nad opłatami lotniskowymi w Polsce. 


