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Czym jest lądowisko? 

 Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 3 

lipca 2002 r. - Prawo lotnicze 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 z późn. zm.) 

lądowiskiem jest obszar na lądzie, wodzie 

lub innej powierzchni, który może być w 

całości lub w części wykorzystywany do 

startów i lądowań naziemnego lub 

nawodnego ruchu statków powietrznych. 
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Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o 

wpis lądowiska do ewidencji lądowisk 

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 

lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 

795) do wniosku o wpis lądowiska do ewidencji, należy dołączyć: 

1. dokument potwierdzający zgodę posiadacza nieruchomości, na 

której znajduje się lądowisko, wraz z dokumentem 

poświadczającym tytuł prawny do nieruchomości, 

2. pozytywną opinię instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego                

w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, w szczególności                       

z uwzględnieniem planu organizacji ruchu lotniczego na lądowisku 

oraz w jego rejonie, wraz ze wskazaniem sposobów uniknięcia 

ewentualnych kolizji z pozostałymi uczestnikami ruchu lotniczego, 
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Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o 

wpis lądowiska do ewidencji lądowisk 

3. pozytywną opinię właściwej miejscowo gminy 
(wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie: 

 

a) zgodności z ustaleniami polityki przestrzennej 
gminy, określonymi  w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, 

b) zgodności z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego w przypadku, gdy obowiązuje on na 
terenie na którym jest planowane lądowisko, 

c) możliwości wykorzystania terenu na cele lądowiska. 
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Korzyści dla zakładających lądowiska w związku 

ze zmianą ustawy Prawo Lotnicze z dnia  

18 września 2011r 
1. Mniejsza ilość dokumentów jakie zgłaszający lądowisko ma 

obowiązek dołączyć do wniosku o wpis lądowiska do ewidencji 
lądowisk.  

2. Szybciej i łatwiej można uzyskać decyzję wpisu lądowiska do 
ewidencji lądowisk. 

3. Zgodnie z art. 93 ust. 6 ustawy Prawo lotnicze, nie zgłoszone do 
ewidencji lądowisk, lądowisko może być wykorzystywane, nie 
częściej niż 14 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy za zgodą 
posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko.  

4. Zgodnie z art. 93 ust. 7 ustawy Prawo lotnicze, odpowiedzialność 
za wybór lądowiska jako miejsca startu i lądownia statku 
powietrznego ponosi dowódca statku powietrznego.  

5. Zmniejszenie opłaty lotniczej z kwoty 2500 zł do kwoty 1047 zł za 
wpis lądowiska do ewidencji lądowisk. 
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Ustawa Prawo Lotnicze -  Lądowiska  

  Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 3 

lipca 2002 r. - Prawo lotnicze statki 

powietrzne, których parametry 

techniczne i eksploatacyjne pozwalają na 

bezpieczne wykorzystywanie lądowisk, 

mogą wykonywać starty z tych lądowisk i 

lądowania na tych lądowiskach w 

następujących celach: 
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Ustawa Prawo Lotnicze -  Lądowiska  

1) przewozów czarterowych i lotów 
lokalnych wykonywanych wyłącznie 
samolotami z napędem śmigłowych o 
maksymalnej masie startowej (MTOM) do 
5700 kg włącznie lub o liczbie miejsc 
pasażerskich poniżej 10, śmigłowcami, 
statkami powietrznymi bez napędu oraz 
aerostatami; 

2) lotów innych niż loty, o których mowa w 
pkt. 1, niebędących lotami handlowymi. 
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Określanie parametrów technicznych 

dla lądowisk 
   W celu bezpiecznego eksploatowania 

lądowisk, w szczególności ze względu na 

bezpieczeństwo ruchu lotniczego, zaleca się 

stosowanie parametrów technicznych dla 

lądowisk, określonych w wytycznych nr 17 

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 

dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie 

określenia parametrów technicznych 

dla lądowisk. 
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     Lądowisko powinno być utrzymywane w 

sposób zapewniający jego bezpieczne 

użytkowanie 
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   Lądowisko powinno być usytuowane na 

odpowiednio przygotowanym sztucznym lub 

naturalnym, zagęszczonym podłożu, 

odwodnionym stosownie do lokalnych 

warunków hydrogeologicznych i 

ukształtowanym powierzchniowo w 

przedziale dopuszczalnych nachyleń 
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 Usytuowanie lądowiska powinno być takie, aby:  

1. dłuższy bok drogi startowej/pola wzlotów był 
zgodny z kierunkiem przeważających 
wiatrów; 

2. droga startowa/pole wzlotów zapewniała 
wykonywanie startów i lądowań z obydwu 
przeciwnych kierunków; 

3. starty i lądowania statków powietrznych 
powodowały jak najmniejszą uciążliwość dla 
środowiska; 

4. w jego otoczeniu nie występowały 
przeszkody lotnicze. 
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   Długość drogi startowej/pola wzlotów na 

lądowisku powinna być taka, aby statek 

powietrzny (lub zespół statków powietrznych 

w przypadku lotów holowanych) przy 

bezwietrznej pogodzie, po oderwaniu się na 

końcu pasa drogi startowej mógł przejść na 

wysokości co najmniej 15 m ponad szczytami 

istniejących obiektów stałych i tymczasowych, 

aż do osiągnięcia wysokości 100 m ponad 

wzniesienia lądowiska. 
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  Droga startowa na lądowisku dla samolotów 

i szybowców powinna mieć rozporządzalną 

długość rozbiegu co najmniej o 50% większą 

od długości wymaganej dla statku 

powietrznego korzystającego z danego 

lądowiska, odpowiednio skorygowaną ze 

względu na rodzaj i spadek nawierzchni 
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Szerokości dróg startowych 

Przeznaczenie lądowiska  Szerokość drogi startowej 

Lądowisko przeznaczone dla 

samolotów 

Nie mniejsza niż 30 m 

Lądowisko przeznaczone dla 

szybowców 

Nie mniejsza niż 50 m 

Lądowisko przeznaczone dla innych 

statków powietrznych 

Może być mniejsza niż 30 m,  jednak  

nie mniejsza niż podwójna rozpiętość 

ich skrzydeł  
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Oznakowanie nocne – lądowiska dla 

samolotów 
 Na lądowisku dla samolotów, używanym w 

nocy, droga startowa powinna być oznakowana 
światłami według schematu układu świateł 
drogi startowej lądowiska określonego w 
załączniku do wytycznych, oraz tak, aby 
wskazywały:  

1) w przypadku startu – miejsce rozpoczęcia i 
kierunek startu oraz granice rozporządzalnej 
drogi startowej; 

2) w przypadku lądowania – kierunek lądowania 
i miejsce przyziemienia oraz granice 
rozporządzalnej drogi startowej. 
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Oznakowanie nocne – lądowiska 

śmigłowcowe 

 Lądowisko dla śmigłowców używane w 

nocy powinno być oznakowane światłami 

w sposób umożliwiający jego identyfikację, 

bezpieczny start i lądowanie.  
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Śmigłowce – oznakowanie na ziemi 

24 



25 



Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

szpitalnych oddziałów ratunkowych z dnia 3 

listopada 2011r. (Dz. U. Nr 11 Poz. 1420) 

określające wymagania dla lądowisk 

szpitalnych oddziałów ratunkowych. 
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Ochrona lądowisk 

Za ochronę lądowiska odpowiedzialni są:  

1. Właściwa miejscowo gmina, która wydała 

pozytywną opinię w zakresie możliwości 

wykorzystania lądowiska, zgodności z 

miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz zgodną z ustaleniami 

polityki przestrzennej gminy 

2. Zakładający lądowisko 
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Dziękuję za uwagę 
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