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Działając na podstawie art. 21 ust.2 pkt 3,5, 12, 15 lit.c, art. 162 pkt 1 i 2 ustawy

z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. nr 100, poz. 696, z późno zm.),

przepisów JAR-fCL Załącznik 1 do 1.055 pkt. 27 (a-d) oraz rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie

cywilnym § 32 pkt. 3 (Dz. U. Nr 130, poz. l 12), uprzejmie informuję, co następuje:

W związku z faktem, że aktualna dokumentacja lotniska EPBC nIe przewiduje

kręgu nad lotniskowego spełniającego wymagania metodyki szkolenia i jednocześnie

lotnisko nie jest wpisane do rejestru lotnisk cywilnych co uniemożliwia Urzędowi

Lotnictwa Cywilnego ocenę możliwości opracowania, zatwierdzenie i nadzorowanie

procedur wykonywania lotów dla tego lotniska, ubiegający się o zgodę na prowadzenie

szkolenia Ośrodek działający na tym lotnisku powinien wykazać poprzez wprowadzenie

odpowiednich zapisów do dokumentów regulaminowych, że szkolenie to w zakresie lotów

po kręgu i lotów samodzielnych realizowane będzie w miejscu zgodnym z wymaganiami

określonymi w Załączniku 1. do JAR-fCL 1.125, pkt. 6.

Proszę zatem o przeprowadzenie stosownej analizy i dostarczenie dokumentów

potwierdzających możliwość bezpiecznego wykonywania lotów szkoleniowych na lotnisku

EPBC Babice z uwzględnieniem osiągów statków powietrznych użytkowanych w Ośrodku,

istniejących zagrożeń oraz poziomu ryzyka. Proszę o przedstawienie rezultatów analizy
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Do czasu spełnienia powyższych warunków zatwierdzenia szkoleń będą wydawane

z ograniczeniem wyłączającym loty szkoleniowe w kręgu nadlotniskowym lotniska Babice.

Otrzymują:
l. Runway, ul. Cedrowa 6, 05-090 Sękocin Las;
2. Aeroklub Warszawski, ul. Księżycowa l, O 1-934 Warszawa;
3. Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Skokowa 18,66-015 Przylep-Lotnisko;
4. Ad Astra Warsaw Flight Academy, ul. Księżycowa 3, O 1-934 Warszawa;
5. SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 72-100 Goleniów, Lotnisko Szczecin-Goleniów;
6. Ibex, ul. Księżycowa 3; 01-934 Warszawa;
7. Heli Invest, ul. Sternicza 107,01-350 Warszawa;
8. Aeroteka, ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin;
9. a/a LPL
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