
STANOWISKO Nr 3/2019 
Rady Gminy Michałowice i Wójta Gminy Michałowice  

z dnia 13 czerwca 2019 r.  
 

w sprawie sposobu realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu 
masztów nadawczych oraz rozwiązań komunikacyjnych projektowanej siedziby Polskiej 

Agencji Żeglugi Powietrznej w Regułach na terenie gminy Michałowice 
 
 

Rada Gminy Michałowice, po konsultacjach z mieszkańcami i mając na względzie ich dobro, 
wnioskuje do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o rozważenie zmiany lokalizacji masztów 
nadawczych planowanych do realizacji w ramach kampusu biurowo – technicznego w Regułach. 

 
Gmina Michałowice prowadzi konsultacje i dialog z mieszkańcami dotyczący jakości 

otaczającej infrastruktury i ładu przestrzennego, w tym w sprawie siedziby Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej i przyległej infrastruktury technicznej. Maszty o wysokości ponad 43 m, jako 
nieuzasadniona żadnymi względami dominanta architektoniczna, w rażący sposób będą naruszały ład 
przestrzenny miejscowości Reguły. Wpłyną również negatywnie na jakość życia mieszkańców i 
wartość ich nieruchomości.  

 

Mając na względzie interes mieszkańców, którzy będą najbliższymi kampusu PAŻP w 
Regułach, Rada Gminy Michałowice w niniejszym stanowisku oczekuje zmiany lokalizacji 
masztów nadawczych.  

 
Rada Gminy Michałowice zwraca ponadto uwagę na fakt, że w upublicznionym projekcie 

zagospodarowania działki PAŻP w Regułach brak jest rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających 
połączenie siedziby Agencji z Warszawą i okolicami. Przyjęte przez zespół projektantów założenia 
nie rozwiązują problemów komunikacyjnych gminy Michałowice, a wręcz je potęgują. Projekt 
kampusu uwzględnia rozległe parkingi, z których potok pojazdów będzie się wlewał w jedną, i tak 
już nadmiernie obciążoną, drogę powiatową - ulicę Aleja Powstańców Warszawy. Dodatkowo będzie 
istniała potrzeba pokonania przeszkody w postaci torów kolejki WKD. Na istniejącym przejeździe 
kolejowym już w tej chwili tworzą się korki. Podobnie jest ze zjazdem z ulicy Regulskiej, 
stanowiącej przedłużenie ulicy Aleja Powstańców Warszawy, na Aleje Jerozolimskie. Powoduje to 
również ryzyko dużego, dodatkowego obciążenia osiedla Michałowice przez kierowców szukających 
objazdów ulicami Graniczną i Regulską. 
 

  W związku z powyższym Rada Gminy Michałowice apeluje o podjęcie rozmów 
mających na celu budowę infrastruktury drogowej umożliwiającej sprawną obsługę ruchu 
generowanego przez PAŻP z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. 

 
Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


