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Hinduski milioner lata za nisko?
Mieszkańcy Charzyków narzekają,
że maszyna mocno hałasuje.

– Mieliśmy już problem z motorówkami, skuterami i motocyklami, a teraz doszedł jeszcze
atak z powietrza – mówi półżartem radny Józef Kołak. Mieszkańcy Charzyków zaczęli
się skarżyć, że nad ich domami lata śmigłowiec i zakłóca spokój. Maszyną przemieszcza
się hinduski biznesmen.
Życie w miejscowości turystycznej
nie zawsze jest usłane różami albo
podobne do wymarzonego urlopu.
Bliskość jeziora i dzikiej przyrody nie
równa się temu, że jest spokojnie.
W Charzykowach zgłaszano już
kłopoty z motorówkami i amatorami skuterów wodnych szarżującymi
na jeziorze. Ciężką nogę mają też
przejeżdżający przez wieś motocykliści. – W ostatnim czasie doszedł nam
jeszcze atak z powietrza – stwierdził
półżartem radny Józef Kołak, który
na ostatniej sesji Rady Gminy w Chojnicach naświetlał nietypowy problem
zgłoszony przez mieszkańców.

się nisko, a jednego razu helikopter
zawisł tuż nad domami w miejscu
zamieszkania jego przypuszczalnego
właściciela (miejsce zaadaptowane
na lądowisko znajduje się bowiem
na innej posesji).
Charzykowianie narzekali, że podniebne wycieczki są uciążliwe. Maszyna bardzo hałasuje, a zbliżając się
do lądowania, straszy ptactwo gniazdujące nad jeziorem. – Zorientuję się,
jak wyglądają przepisy w tej kwestii
– zarówno jeśli chodzi o przeloty, jak
i możliwość zbudowania lądowiska
– zapewnił na sesji wójt Zbigniew
Szczepański.

Okazuje się, że od kilku dni odbywają się tam przeloty śmigłowca.
– Początkowo myśleliśmy, że to jakaś maszyna ratownicza, ale tak nie
jest. To prywatny sprzęt, który ląduje
na jednej z posesji – opowiadał radny. Chodzi o spory teren przy ulicy
Jeziornej. Mieszkańcy donieśli też
władzom wsi, że przeloty odbywają

Włodarz gminy sprawdzał, jak
sprawa lotów śmigłowcami jest regulowana przez prawo. Jak mówi,
stworzenie lądowiska powinno być
poprzedzone między innymi pozytywną opinią wójta, a do niego nikt
z wnioskiem się nie zwracał. – To jest
niezgodne z literą prawa, by śmigłowiec mógł lądować w Charzykowach.

Hałasuje i straszy ptaki

Pozwolenia nie mają

Wracamy do normalności

Rząd zapowiedział zniesienie obowiązku zasłaniania twarzy
oraz limitów w sklepach i kościołach. Za kilka dni będziemy
też mogli skorzystać z ulubionych rozrywek.
Wszystkich ucieszą nowe wytyczne
rządu. Po kilku tygodniach będzie
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można zdjąć maseczki. Od 30 maja
nie będą one obowiązkowe w ogól-

Nie mówię oczywiście o lądowaniach
awaryjnych lub akcjach ratowniczych
– precyzuje Szczepański.
Decyzja o zezwoleniu na stworzenie
lądowiska musiałaby być poprzedzona
opiniami różnych instytucji, między
innymi władz Zaborskiego Parku Krajobrazowego czy Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, potrzebna również jest tzw. decyzja środowiskowa.
– Charzykowy leżą w otulinie parku
narodowego, czyli w parku krajobrazowym i obszarze chronionym Natura

2000 – przypomina wójt. Dodaje, że
lądowisko dla śmigłowców jest określane jako uciążliwe dla przyrody. Z tego powodu nie wydaje mu się, aby
w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora
Charzykowskiego mógł powstać na
stałe obiekt tego typu.
Loty takich maszyn kontroluje Urząd
Lotnictwa Cywilnego. Zadaliśmy pytania o ten konkretny przypadek.
Przedstawiciele ULC stwierdzili, że
w Charzykowach nie ma żadnego
oficjalnego lądowiska dla śmigłowców (więcej szczegółów w ramce).

Nie łamiemy prawa

Przeloty helikoptera zainteresowały
mieszkańców i internautów. Na jednym z internetowych profili w mediach społecznościowych pojawił się
wpis na ten temat. W odpowiedzi
pojawił się filmik promujący loty oraz
kontakt do pilota. Jak komentuje on tę
sprawę? – Zawsze tam, gdzie lądujemy,
pojawiają się jakieś uwagi mieszkańców. Jednak zgodnie z obowiązującym
prawem do 30 razy w roku możemy
wylądować na prywatnej posesji, jeżeli mamy na to zgodę jej właściciela
– zapewnia pilot maszyny.
Tłumaczy, że minimalna wysokość
przelotu nad miejscowością taką jak
Charzykowy to 150 metrów. Zapew-

nia, że prawo nie jest łamane, bo loty
nie są prowadzone poniżej tej wysokości, a ograniczenia w przemieszczaniu się nad terenami chronionymi są
respektowane. – Docelowo planujemy
jednak lądować w spokojniejszej okolicy, poza wsią – zapowiada.

Będą loty komercyjne?

Nasz rozmówca jest licencjonowanym pilotem. Działa na zlecenie hinduskiego biznesmena. Jak udało nam
się dowiedzieć, to osoba z zasobnym
portfelem, którą stać zarówno na śmigłowiec (warty nawet kilka milionów
złotych), jak i posiadanie prywatnego
odrzutowca. Milioner z Indii ma plany
związane z rozkręceniem lotniczego
interesu. Maszyna, którą posiada, na
razie jest użytkowana tylko prywatnie.
Może jednak być wykorzystana także
do lotów komercyjnych. Helikopter
robinson R66 zabiera bowiem na pokład do pięciu osób. Nie jest wykluczone, że wkrótce dostępna będzie
taka usługa. Jak wynika z naszych
informacji, właściciel maszyny czyni
starania, by stworzyć oficjalne lądowisko, ale już poza terenem naszego
powiatu.
tekst Stanisław Kamiński,
fot. arch.

Gdzie i jak mogą latać śmigłowce?

Przeloty cywilnych śmigłowców kontroluje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jak tłumaczą urzędnicy, loty nad terenem zabudowanym
są dopuszczalne pod warunkiem zachowania minimalnej wysokości lotu (dla Charzyków to 150 metrów, a dla miast wielkości
Chojnic – 500 metrów). Nie dotyczy to jednak podejść do lądowań i startów na lotniskach. Starty i lądowania mogą odbywać się
na prywatnej posesji pod warunkiem, że w miejscu tym jest lądowisko wpisane do ewidencji. Możliwe są one także na lądowiskach
niewpisanych do ewidencji, wykorzystywanych nie częściej niż 14 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zgodzić na to musi się
także właściciel nieruchomości. Do wykonywania przelotu nad terenem zabudowanym powyżej wysokości minimalnej nie jest
wymagana zgoda. Charzykowy leżą w tzw. strefie TRA 69B, która rozciąga się od poziomu ziemi do poziomu FL 245 (ok. 7 500
m). Oznacza to, że przestrzeń powietrzna nad wsią może być czasowo zarezerwowana dla różnych służb. W tym czasie przelot
przez tę strefę (lub jej segment) statku powietrznego niebiorącego udziału w operacjach lotniczych, dla których zarezerwowano
TRA, jest możliwy po uzyskaniu odpowiedniej zgody. Loty statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych
i rezerwatów przyrody, nad którymi utworzona jest strefa R (o ograniczonym ruchu lotniczym), są zabronione do wysokości tej strefy.
nodostępnych przestrzeniach. Na
spacer czy do parku będzie się więc
można wybrać z odsłoniętą twarzą.
Nadal jednak trzeba będzie zakładać
maseczki w pomieszczeniach, takich
jak np. sklepy i kościoły. Od soboty
nie będą obowiązywały limity osób
w sklepach i lokalach gastronomicz-

nych, a od niedzieli w kościołach
i innych świątyniach. Także od niedzieli na wolnym powietrzu można
organizować zgromadzenia do 150
osób, oczywiście pod odpowiednim
reżimem sanitarnym.
Ważne zmiany wejdą w życie
6 czerwca. Wtedy to zostaną

otwarte kina, teatry, solaria, kluby
fitness i masażu – oczywiście również z obostrzeniami. Od kolejnej
soboty będzie też można zorganizować wesela do 150 osób.
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