WARUNKI ŚRODOWISKOWE
W celu ochrony gatunków ptaków objętych ochroną przewidziano szereg warunków
realizacji przedsięwzięcia zarówno na etapie planowania inwestycji jak i eksploatacji:


zaprojektować lotnisko w sposób który obniży jego atrakcyjność dla bytowania

ptaków np. utrzymywanie wysokości trawy na poziomie 10- 2 0cm, umieszczanie na
dachach,

oknach,

gzymsach,

kominach

elementów

uniemożliwiających

przesiadywanie ptaków, zakładanie przez nich gniazd.


podjąć współpracę z właściwymi organami w celu likwidacji lub zmiany

lokalizacji istniejących wysypisk śmieci w promieniu 5-10 km od lotniska,
stanowiących miejsca koncentracji ptaków.


zaprojektować instalację systemu radarowego do śledzenia przelotów ptaków.



prowadzić stały monitoring przemieszczania się ptaków, realizowany w cyklu

dobowym i sezonowym przez odpowiednio przeszkolone służby działające w
terenie, wspomagane przez system radarowy; analizować dane na temat przelotów,
rozmieszczenia miejsc koncentracji, zbiorowych noclegowisk, żerowisk, itp.;
prognozować ruchy ptaków na podstawie zebranych danych;


dostosowywać trasy przelotu samolotów na bieżąco do sytuacji wynikającej z

ruchu ptaków wędrownych,


unikać latania nad miejscami koncentracji ptaków, na trasach wędrówek i na

wysokości lotu stad; w zależności od okoliczności należy czasowo wstrzymywać
wykonanie operacji lotniczych;


usuwać na bieżąco z terenu lotniska oraz jego okolicy bazę pokarmową ptaków



w celu minimalizacji miejsc służących ptakom za wodopoje, regularnie

kontrolować drożność drenażu, aby wody roztopowe i opadowe szybko znikały z
płyty lotniska i nie tworzyły kałuż na pasie startowym. W przypadku, jeśli istnienie
zbiornika na płycie lotniska jest nieodzowne, podyktowane odrębnymi przepisami,
np. przeciwpożarowymi, należy uniemożliwić ptakom dostęp do niego, np.
obudowując go albo zakrywając matami lub pływającymi piłeczkami;



w strefie operacji lotniczych na terenie lotniska należy odstraszać ptaki z

wykorzystaniem sokołów lub psów.
Ponadto w decyzji wskazano na:


prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej i odpadowej w tym odpadów

niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami


konieczność wykorzystania wszystkich możliwych środków organizacyjnych w

celu wyeliminowania uciążliwości hałasowej lotniska Modlin w szczególności
poprzez opracowanie antyhałasowych procedur startów i lądowań oraz poprzez
preferowanie na lotnisku statków nowej generacji.


ograniczanie

zasięgu

hałasu

pochodzącego

z

naziemnych

operacji

pozalotniczych wszelkimi dostępnymi rozwiązaniami tak, aby równoważny poziom
dźwięku poza granicami lotniska nie przekraczał wartości dopuszczalnych.


stosowanie technologii zapewniających szczelność zbiorników paliwa oraz

urządzeń sygnalizujących wyciek paliwa.

