
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej
zwi�zanych z wprowadzeniem nowych granic MATZ lotnisk, stref ATZ i TRA i tras MRT i TFR
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z dnia 18 sierpnia 2005 r.

DECYZJA NR 35 PREZESA URZ�DU LOTNICTWA CYWILNEGO

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. � Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,
z p���. zm.1)) w zwi�zku z � 3 ust. 4, � 6 ust. 2, � 7 ust.
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z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podzia�u i szczeg��o-

wych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrz-
nej oraz sposob�w wsp��dzia�ania pa�stwowego orga-
nu zarz�dzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojsko-
wymi lotniskowymi organami s�u�b ruchu lotniczego
(Dz. U. Nr 44, poz. 413) zarz�dza si	, co nast	puje:
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� 1. 1. Zatwierdza si	:

1) zmiany w granicach poziomych i pionowych woj-
skowych stref ruchu lotniskowego � MATZ: EPMI,
EPSN, EPCE, EPMB, EPKS;

2) zmiany w sta�ych trasach lotnictwa wojskowego �
MRT;

3) zmian	 g�rnej granicy strefy ruchu lotniskowego
ATZ EPGL;

4) zmiany w trasach lotniczych umo�liwiaj�cych dolot
do stref czasowo wydzielonych � TSA: EP TFR 04
i EP TFR 16;

5) zmiany w granicach stref czasowo wydzielonych �
TSA (01, 02, 15, 19) i usuni	cie TSA 39;

6) wprowadzenie strefy czasowo rezerwowanej �
TRA 07 w miejsce usuni	tej TSA 39;

7) zmiany granic stref kontroli lotniska (CTR) i stref
kontroli zbli�ania (TMA) dla EPWR i EPPO;

8) likwidacj	 dr�g lotniczych: P/UP977, T/UT702; 

9) wprowadzenie nowych dr�g lotniczych: N/UN 858,
UL 735, UP 31, UL 986, L/UL 29, P 31, L/UL 23.

2. Wykaz zmian struktury przestrzeni powietrznej,
o kt�rych mowa w ust. 1 pkt 1-7, stanowi za��cznik nr 1.

3. Wykaz likwidowanych dr�g lotniczych oraz
wprowadzanych nowych dr�g lotniczych, o kt�rych
mowa w ust. 1 pkt 8-9 stanowi za��cznik nr 2.

� 2. Decyzja wchodzi w �ycie z dniem 29 wrze�nia
2005 roku.

Prezes Urz�du Lotnictwa Cywilnego: Krzysztof Kapis

Za��czniki do Decyzji Nr 35 

Prezes Urz	du Lotnictwa Cywilnego

z dnia 18 sierpnia 2005 r. (poz. 37)

ZA CZNIK NR 1

ZMIANY GRANIC STREF: 
MATZ LOTNISK EPMI, EPSN, EPMB, STREF ATZ, TSA, TFR ORAZ TRAS MRT  

STREFY MATZ 
Wprowadzenie zmian w granicach poziomych i pionowych MATZ: 

MATZ EPMI 
MATZ EPMI 

0. 53° 43’ 00”  - 15° 35’ 00” (1) 
0. 53° 41’ 00”  - 15° 39’ 00” (2) 
0. 53° 38’ 30”  - 15° 49’ 00” (3) 
0. 53° 19’ 30”  - 16° 32’ 40” (4) 
0. 53° 14’ 00”  - 16° 42’ 00” (5) 
0. 53° 05’ 00”  - 16° 42’ 00” (6) 
0. 53° 03’ 00”  - 16° 31’ 00” (7) 
0. 53° 05’ 00”  - 16° 27’ 30” (8) 
0. 53° 09’ 20”  - 16° 19’ 30” (9) 
0. 53° 27’ 30”  - 15° 36’ 30” (10) 
0. 53° 32’ 30”  - 15° 31’ 00” (11) 
0. 53° 38’ 30”  - 15° 29’ 00” (12) 
0. 53° 43’ 00”  - 15° 35’ 00” (1) 

MATZ EPMI A 
1. 53° 38’ 30”  - 15° 49’ 00” (3) 
2. 53° 19’ 30”  - 16° 32’ 40” (4) 
3. 53° 09’ 20”  - 16° 19’ 30” (9) 
4. 53° 27’ 30”  - 15° 36’ 30” (10) 
1. 53° 38’ 30”  - 15° 49’ 00” (3) 

Granice pionowe: GND – FL105 

MATZ EPMI B 
1. 53° 38’ 30”  - 15° 49’ 00” (3) 
2. 53° 27’ 30”  - 15° 36’ 30” (10) 
3. 53° 32’ 30”  - 15° 31’ 00” (11) 
4. 53° 41’ 00”  - 15° 39’ 00” (2) 

1. 53° 38’ 30”  - 15° 49’ 00” (3) 
Granice pionowe: 1050m AMSL – FL105 

MATZ EPMI C 
1. 53° 41’ 00”  - 15° 39’ 00” (2) 
2. 53° 32’ 30”  - 15° 31’ 00” (11) 
3. 53° 38’ 30”  - 15° 29’ 00” (12) 
4. 53° 43’ 00”  - 15° 35’ 00” (1) 
0. 53° 41’ 00”  - 15° 39’ 00” (2) 

Granice pionowe: FL085 – FL105 

MATZ EPMI D 
0. 53° 19’ 30”  - 16° 32’ 40” (4) 
0. 53° 14’ 00”  - 16° 42’ 00” (5) 
0. 53° 05’ 00”  - 16° 27’ 30” (8) 
0. 53° 09’ 20”  - 16° 19’ 30” (9) 
0. 53° 19’ 30”  - 16° 32’ 40” (4) 

Granice pionowe: 1050m AMSL – FL105 

MATZ EPMI E 
4. 53° 14’ 00”  - 16° 42’ 00” (5) 
4. 53° 05’ 00”  - 16° 42’ 00” (6) 
4. 53° 03’ 00”  - 16° 31’ 00” (7) 
4. 53° 05’ 00”  - 16° 27’ 30” (8) 
4. 53° 14’ 00”  - 16° 42’ 00” (5) 

Granice pionowe: FL085 – FL105 
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MATZ EPSN
MATZ EPSN 

0. 53° 55’ 00”  - 15° 06’ 00” (1) 
0. 53° 58’ 00”  - 15° 18’ 00” (2) 
0. 53° 58’ 50”  - 15° 30’ 00” (3) 
0. 53° 48’ 40”  - 16° 16’ 20” (4) 
0. 53° 50’ 00”  - 16° 26’ 00” (5) 
0. 53° 46’ 00”  - 16° 34’ 00” (6) 
0. 53° 40’ 00”  - 16° 34’ 00” (7) 
0. 53° 37’ 00”  - 16° 27’ 00” (8) 
0. 53° 36’ 20”  - 16° 05’ 30” (9) 
0. 53° 46’ 30”  - 15° 22’ 00” (10) 
0. 53° 45’ 20”  - 15° 13’ 00” (11) 
0. 53° 49’ 00”  - 15° 06’ 00” (12) 
0. 53° 55’ 00”  - 15° 06’ 00” (1) 

MATZ EPSN A 
0. 53° 58’ 50”  - 15° 30’ 00” (3) 
0. 53° 48’ 40”  - 16° 16’ 20” (4) 
0. 53° 36’ 20”  - 16° 05’ 30” (9) 
0. 53° 46’ 30”  - 15° 22’ 00” (10) 
0. 53° 58’ 50”  - 15° 30’ 00” (3) 

Granica pionowa: GND – FL 105 

MATZ EPSN B 
0. 53° 58’ 50”  - 15° 30’ 00” (3) 
0. 53° 46’ 30”  - 15° 22’ 00” (10) 
0. 53° 45’ 20”  - 15° 13’ 00” (11) 
0. 53° 58’ 00”  - 15° 18’ 00” (2) 
0. 53° 58’ 50”  - 15° 30’ 00” (3) 

Granica pionowa: 1050m AMSL – FL 105 

MATZ EPSN C 
0. 53° 45’ 20”  - 15° 13’ 00” (11) 
0. 53° 49’ 00”  - 15° 06’ 00” (12) 
0. 53° 55’ 00”  - 15° 06’ 00” (1) 
0. 53° 58’ 00”  - 15° 18’ 00” (2) 
0. 53° 45’ 20”  - 15° 13’ 00” (11) 

Granica pionowa: FL085 – FL 105 

MATZ EPSN D 
0. 53° 48’ 40”  - 16° 16’ 20” (4) 
0. 53° 50’ 00”  - 16° 26’ 00” (5) 
0. 53° 37’ 00”  - 16° 27’ 00” (8) 
0. 53° 36’ 20”  - 16° 05’ 30” (9) 
0. 53° 48’ 40”  - 16° 16’ 20” (4) 

Granica pionowa: 1050m AMSL – FL105 

MATZ EPSN E 
0. 53° 50’ 00”  - 16° 26’ 00” (5) 
0. 53° 46’ 00”  - 16° 34’ 00” (6) 
0. 53° 40’ 00”  - 16° 34’ 00” (7) 
0. 53° 37’ 00”  - 16° 27’ 00” (8) 
0. 53° 50’ 40”  - 16° 26’ 00” (5) 

Granica pionowa: FL085 – FL 105 

MATZ EPCE
4. 54° 28’ 00”  - 17° 27’ 35”  
4. 54° 38’ 21”  - 18° 05’ 47”  
4. 54° 27’ 20”  - 18° 14’ 13”  
4. 54° 23’ 00”  - 18° 00’ 00”  
4. 54° 19’ 00”  - 17° 30’ 00”  

4. 54° 25’ 55”  - 17° 26’ 03”  
0. 54° 28’ 00”  - 17° 27’ 35” 

Granice pionowe GND – 1050m AMSL 

MATZ EPMB
MATZ EPMB

0. 54° 03’ 20”  - 18° 51’ 59” (1) 
0. 54° 05’ 20”  - 19° 28’ 50” (2) 
0. 54° 06’ 17”  - 19° 44’ 32” (3) 
0. 54° 07’ 00”  - 19° 57’ 00” (4) 
0. 53° 55’ 30”  - 19° 57’ 00” (5) 
0. 53° 54’ 59”  - 19° 44’ 32” (6) 
0. 53° 54’ 30”  - 19° 30’ 30” (7)  
0. 53° 51’ 21”  - 18° 51’ 23” (8) 
0. 53° 49’ 20”  - 18° 31’ 32” (9)   
0. 53° 48’ 30”  - 18° 23’ 30” (10) 
0. 53° 58’ 38”  - 18° 23’ 30” (11) 
0. 53° 58’ 46”  - 18° 32’ 00” (12) 
0. 54° 03’ 20”  - 18° 51’ 59” (1) 

MATZ EPMB A 
0. 54° 03’ 20”  - 18° 51’ 59” (1) 
0. 54° 05’ 20”  - 19° 28’ 50” (2) 
0. 53° 54’ 30”  - 19° 30’ 30” (7) 
0. 53° 51’ 21”  - 18° 51’ 23” (8) 
0. 54° 03’ 20”  - 18° 51’ 59” (1)    

Granice pionowe GND – FL105 

MATZ EPMB B 
0. 54° 03’ 20”  - 18° 51’ 59” (1) 
0. 53° 51’ 21”  - 18° 51’ 23” (8) 
0. 53° 49’ 20”  - 18° 31’ 32” (9)   
0. 53° 58’ 46”  - 18° 32’ 00” (12) 
0. 54° 03’ 20”  - 18° 51’ 59” (1) 

Granice pionowe 1050m AMSL – FL105 

MATZ EPMB C 
1. 53° 58’ 38”  - 18° 23’ 30” (11) 
2. 53° 58’ 46”  - 18° 32’ 00” (12) 
3. 53° 49’ 20”  - 18° 31’ 32” (9)   
4. 53° 48’ 30”  - 18° 23’ 30” (10) 
1. 53° 58’ 38”  - 18° 23’ 30” (11) 

Granice pionowe 1850m AMSL – FL105 

MATZ EPMB D 
1. 54° 05’ 20”  - 19° 28’ 50” (2) 
2. 54° 06’ 17”  - 19° 44’ 32” (3) 
3. 53° 54’ 59”  - 19° 44’ 32” (6) 
4. 53° 54’ 30”  - 19° 30’ 30” (7) 
1. 54° 05’ 20”  - 19° 28’ 50” (2) 

Granice pionowe 1050m AMSL – FL105 
MATZ EPMB E 

1. 54° 06’ 17”  - 19° 44’ 32” (3) 
2. 54° 07’ 00”  - 19° 57’ 00” (4) 
3. 53° 55’ 30”  - 19° 57’ 00” (5) 
4. 53° 54’ 59”  - 19° 44’ 32” (6) 
1. 54° 06’ 17”  - 19° 44’ 32” (3) 

Granice pionowe 1850m AMSL – FL105 

MATZ EPKS
2. 52°26’17”N   016°28’09”E   (1) 
3. 52°21’12”N   016°55’11”E   (2)   
4. 52°20’46”N   016°59’08”E   (3) 
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5. 52°20’14”N   017°04’05”E   (4) 
6. 52°17’35”N   017°27’49”E   (5) 
7. 52°07’41”N   017°24’58”E   (6) 

8. 52°11’06”N   016°51’12”E   (7) 
9. 52°11’32”N   016°47’16”E   (8) 
1.  52°26’17”N   016°28’09”E   (1) 

Granice pionowe GND – 720mAMSL 

TRASY MRT – zmiany sta ych tras lotnictwa cywilnego.
Zmiana wspó rz dnych punktów 34 i 49  

Punkt
Szeroko

geograficzna 
D ugo

geograficzna 
Uwagi

34 53° 13’N 19° 56’E  - ZMIANA WSPÓ RZ DNYCH
49 53° 25’N 16° 37’E  - ZMIANA WSPÓ RZ DNYCH
82 55° 00’N 18° 10’E  
83 55° 00’N 18° 35’E  
84 54° 18’N 19° 30’E  
85 54° 08’N 20° 05’E  
86 53° 50’N 19° 30’E  
87 53° 46’N 18° 50’E  
88 54° 05’N 19° 28’E  
89 53° 52’N 18° 53’E  
90 54° 17’N 17° 26’E  
91 54° 31’N 17° 16’E  
92 54° 07’N 19° 05’E  
93 54° 20’N 19° 03’E  
94 54° 38’N 18° 58’E  
95 53° 51’N 18° 24’E  
96 54° 01’37” 19° 08’03” EPMB (ARP) 

Wprowadzenie nowych tras MRT: 

MRT 51 (EPPW) 
32 - 31 – 30 – 39 – 41 – 48 – 49 – 50 – 38 – 30 – 31 - 32
MRT 52 (EPPW) 
32 - 31 – 30 – 39 – 40 – 48 – 49 – 50 – 38 – 30 – 31 - 32 
MRT 53 (EPSN)  
58 - 56 – 64 – 66 – 72 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 - 52 – 51 – 55 – 56 - 58 
MRT 54 (EPSN) 
58 - 56 – 55 – 51 – 52 – 87 – 86 – 85 – 34 – 53 – 36 – 37 – 50 – 49 – 56 - 58 
MRT 55 (EPMB)  
96 - 89 – 95 – 90 – 91 – 66 – 73 – 72 – 66 – 91 – 90 – 89 - 96 
MRT 56 (EPMB)  
96 - 92 – 93 – 94 – 82 – 83 – 84 – 85 – 88 - 96 
MRT 57 (EPMB)  
96 - 89 – 95 – 50 – 49 – 56 – 55 – 54 – 95 – 89 - 96 

Wprowadzi  w opisie trasy MRT  21 (EPMI) dodatkowy punkt: 
47 – 56 – 64 – 66 – 75 – 67 – 73 – 66 – 64 – 56 – 47

Wprowadzenie nowych segmentów tras MRT:

Segmenty 
Granice pionowe 

(m/ft AMSL) 
Szeroko

(km)

36 – 37 GND – 600/1968 5 
38 – 30 GND – 445/1460 5 
50 – 95 GND – 520/1706 5 
56 – 58 GND – 600/1968 5 
72 – 82 GND – 600/1968 5 
82 – 83 GND – 600/1968 5 
83 – 84 GND – 600/1968 5 
84 – 85 GND – 600/1968 5 
85 – 34 GND – 600/1968 5 
85 – 86 GND – 600/1968 5 
85 – 88 GND – 600/1968 5 
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86 – 87 GND – 600/1968 5 
87 – 52 GND – 600/1968 5 
89 – 95 GND – 600/1968 5 
90 – 89 GND – 600/1968 5 
90 – 91 GND – 600/1968 5 
91 – 66 GND – 600/1968 5 
92 – 93 GND – 600/1968 5 
93 – 94 GND – 600/1968 5 
94 – 82 GND – 600/1968 5 
95 – 50 GND – 600/1968 5 
95 – 54 GND – 600/1968 5 
95 – 89 GND – 600/1968 5 
95 – 90 GND – 600/1968 5 
96 – 88 GND – 600/1968 5 
96 – 89 GND – 600/1968 5 
96 – 92 GND – 600/1968 5 

Wprowadzenie zmiany granic pionowych segmentów tras MRT: 

Segmenty 
Granice pionowe 

(m/ft AMSL) 
Szeroko

(km)
34 – 53 GND – 600/1968 5 
37 – 50 GND – 445/1460 5 
56 – 49 GND – 520/1706 5 
49 – 50 GND – 600/1968 5 
51 – 55 GND – 600/1968 5 
52 – 51 GND – 600/1968 5 
53 – 36 GND – 600/1968 5 
56 – 55 GND – 600/1968 10 
56 – 64 GND – 600/1968 10 
64 – 66 GND – 600/1968 5 
66 – 72 GND – 600/1968 5 

Segmenty 
Granice pionowe 

(m/ft AMSL) 
Szeroko

(km)
39 – 30* 
39 – 41* 
41 – 48* 
48 – 49* 
50 – 38* 
38 – 30* 
49 – 50* 

BEZ ZMIAN BEZ ZMIAN 

* - Od zachodu do wschodu s o ca zmiana górnej granicy segmentu: GND – 1050m AMSL 

STREFY ATZ
Zmiana górnej granicy strefy ATZ Gliwice (EPGL) z 900mAMSL do 1050mAMSL. 

KORYTARZE DOLOTOWE DO STREF TSA – TFR 

EP TFR 04 

1. 53° 20’ 50”N  017° 08’ 11”E 
2. 53° 23’ 43”N  017° 21’ 31”E 
3. 53° 03’ 04”N  017° 31’ 58”E 
4. 52° 59’ 57”N  017° 18’ 53”E 
1. 53° 20’ 50”N  017° 08’ 11”E 

1700m AMSL
1050m AMSL 

Zgodnie z AUP/ 
In accordance 

with AUP 

EP TFR 16 

1. 54°17’00”N  019°08’00”E  
2. 54°27’40”N  019°30’00”E  
3. 54°21’00”N  019°51’00”E  
4. 54°06’38”N  019°29’32”E  
1. 54°17’00”N  019°08’00”E  

FL215
FL125

Zgodnie z AUP/ 
In accordance 

with AUP 
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STREFY TSA

1. Likwidacja TSA39 
2. Wprowadzenie zmian w granicach TSA zgodnie z poni szymi tabelami: 

EP TSA 15 

1. 54° 03’ 20”  18° 51’ 59” (1) 
2. 54° 09’ 00”  19° 00’ 00” (2) 
3. 54° 07’ 21”  19° 17’ 47” (3) 
4. 54° 06’ 38”  19° 29’ 32” (4) 
5. 54° 05’ 19”  19° 28’ 27” (5) 
6. 53° 53’ 36”  19° 18’ 59” (6) 
7. 53° 45’ 46”  19° 12’ 42” (7) 
8. 53° 43’ 19”  18° 50’ 59” (8) 
9. 53° 51’ 21”  18° 51’ 23” (9)  
1. 54° 03’ 20”  18° 51’ 59” (1) 

EP TSA 15A 

1. 54° 03’ 20”  18° 51’ 59” (1) 
2. 54° 09’ 00”  19° 00’ 00” (2) 
3. 54° 07’ 21”  19° 17’ 47” (3) 
4. 54° 06’ 38”  19° 29’ 32” (4) 
5. 54° 05’ 19”  19° 28’ 27” (5) 
1. 54° 03’ 20”  18° 51’ 59” (1) 

FL195
GND

Zgodnie z AUP/ 
In accordance 

with AUP 

EP TSA 15B 

1. 54° 03’ 20”  18° 51’ 59” (1) 
2. 54° 05’ 19”  19° 28’ 27” (5) 
3. 53° 53’ 36”  19° 18’ 59” (6) 
4. 53° 51’ 21”  18° 51’ 23” (9)  
1. 54° 03’ 20”  18° 51’ 59” (1) 

FL195
FL105

EP TSA 15C 

1. 53° 51’ 21”  18° 51’ 23” (9)  
2. 53° 53’ 36”  19° 18’ 59” (6) 
3. 53° 45’ 46”  19° 12’ 42” (7) 
4. 53° 43’ 19”  18° 50’ 59” (8) 
1. 53° 51’ 21”  18° 51’ 23” (9) 

FL195
GND

Zgodnie z AUP/ 
In accordance 

with AUP 

EP TSA 19 

1. 54° 28’ 00”   17° 27’ 35” (1) 
2. 54° 34’ 30”   17° 52’ 00” (2) 
3. 54° 38’ 21”   18° 05’ 47” (3) 
4. 54° 40’ 42”   18° 14’ 37” (4) 
5. 54° 30’ 00”   18° 23’ 00” (5) 
6. 54° 27’ 20”   18° 14’ 13” (6) 
7. 54° 23’ 00”   18° 00’ 00” (7) 
8. 54° 19’ 00”   17° 30’ 00” (8) 
9. 54° 25’ 55”   17° 26’ 03” (9) 
1. 54° 28’ 00”   17° 27’ 35” (1) 

EP TSA 19A 

1. 54° 28’ 00”   17° 27’ 35” (1) 
2. 54° 34’ 30”   17° 52’ 00” (2) 
3. 54° 23’ 00”   18° 00’ 00” (7) 
4. 54° 19’ 00”   17° 30’ 00” (8) 
5. 54° 25’ 55”   17° 26’ 03” (9) 
1. 54° 28’ 00”   17° 27’ 35” (1) 

FL095
1050m AMSL 

EP TSA 19B 

1. 54° 34’ 30”   17° 52’ 00” (2) 
2. 54° 38’ 21”   18° 05’ 47” (3) 
3. 54° 27’ 20”   18° 14’ 13” (6) 
4. 54° 23’ 00”   18° 00’ 00” (7) 
1. 54° 34’ 30”   17° 52’ 00” (2) 

FL095
1050m AMSL 

EP TSA 19C 

1. 54° 38’ 21”   18° 05’ 47” (3) 
2. 54° 40’ 42”   18° 14’ 37” (4) 
3. 54° 30’ 00”   18° 23’ 00” (5) 
4. 54° 27’ 20”   18° 14’ 13” (6) 
1. 54° 38’ 21”   18° 05’ 47” (3) 

FL095
GND

Zgodnie z AUP/ 
In accordance 

with AUP 
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EP TSA 01 

1. 54° 21’ 00”   19° 51’ 00” (1) 
2. 54° 19’ 48”   20° 30’ 00” (2) 
3. 54° 17’ 59”   21° 19’ 04” (3) 
4. 54° 06’ 19”   21° 19’ 56” (4) 
5. 53° 59’ 25”   20° 35’ 24” (5) 
6. 53° 45’ 46”   19° 12’ 42” (6) 
7. 54° 06’ 38”   19° 29’ 32” (7) 
1. 54° 21’ 00”   19° 51’ 00” (1) 

EP TSA 01A 

1. 54° 21’ 00”   19° 51’ 00” (1) 
2. 54° 19’ 48”   20° 30’ 00” (2) 
3. 53° 59’ 25”   20° 35’ 24” (5) 
4. 53° 45’ 46”   19° 12’ 42” (6) 
5. 54° 06’ 38”   19° 29’ 32” (7) 
1. 54° 21’ 00”   19° 51’ 00” (1) 

FL660
GND

EP TSA 01B 

1. 54° 19’ 48”   20° 30’ 00” (2) 
2. 54° 17’ 59”   21° 19’ 04” (3) 
3. 54° 06’ 19”   21° 19’ 56” (4) 
4. 53° 59’ 25”   20° 35’ 24” (5) 
1. 54° 19’ 48”   20° 30’ 00” (2) 

FL660
GND

Zgodnie z AUP/ 
In accordance 

with AUP 

EP TSA 02 

1. 53°26’21”N  019°24’33”E  (1) 
2. 53°48’44”N  022°12’05”E  (2) 
3. 53°17’02”N  022°18’41”E  (4) 
4. 52°24’09”N  022°04’03”E  (6) 
5. 52°24’52”N  021°12’00”E  (7) 
6. 52°37’55”N  020°54’34”E  (8) 
1. 53°26’21”N  019°24’33”E  (1) 

EP TSA 02A 

1. 53°26’21”N  019°24’33”E  (1) 
2. 53°46’42”N  021°55’24”E  (15) 
3. 53°16’49”N  019°42’43”E  (14) 
1. 53°26’21”N  019°24’33”E  (1) 

FL285
1050m AMSL 

EP TSA 02B 

1. 53°16’49”N  019°42’43”E (14)   
2. 53°46’42”N  021°55’24”E  (15) 
3. 53°48’44”N  022°12’05”E  (2) 
4. 53°22’16”N  021°38’50”E  (11) 
5. 53°03’00”N  020°08’30”E  (10) 
1. 53°16’49”N  019°42’43”E (14) 

FL660
1050m AMSL 

EP TSA 02C 

1. 53°03’00”N  020°08’30”E  (10) 
2. 53°22’16”N  021°38’50”E  (11) 
3. 52°41’05”N  020°48’50”E  (9) 
1. 53°03’00”N  020°08’30”E  (10) 

FL660
1050m AMSL 

EP TSA 02D 

1. 53°48’44”N  022°12’05”E  (2) 
2. 53°19’26”N  022°18’11”E  (3)  
3. 52°47’59”N  021°39’37”E  (13) 
4. 52°48’00”N  020°57’06”E  (12) 
1. 53°48’44”N  022°12’05”E  (2) 

FL195
GND

EP TSA 02E 

1. 53°19’26”N  022°18’11”E  (3) 
2. 53°17’02”N  022°18’41”E  (4) 
3. 52°47’50”N  022°08’18”E  (5) 
4. 52°47’59”N  021°39’37”E  (13) 
1. 53°19’26”N  022°18’11”E  (3) 

FL195
GND

EP TSA 02F 

1. 52°47’59”N  021°39’37”E  (13) 
2. 52°47’50”N  022°08’18”E  (5) 
3. 52°24’09”N  022°04’03”E  (6) 
4. 52°24’52”N  021°12’00”E  (7) 
1. 52°47’59”N  021°39’37”E  (13) 

FL195
370m (1250ft) 

AMSL 

EP TSA 02G 

1. 52°48’00”N  020°57’06”E  (12) 
2. 52°47’59”N  021°39’37”E  (13) 
3. 52°24’52”N  021°12’00”E  (7) 
4. 52°37’55”N  020°54’34”E  (8) 
5. 52°41’05”N  020°48’50”E  (9) 
1. 52°48’00”N  020°57’06”E  (12) 

FL195
720m (2400ft) 

AMSL 

Zgodnie z AUP/ 
In accordance 

with AUP 
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STREFA TRA

Wprowadzenie strefy TRA07   
(granice TRA07 takie same jak granice strefy TSA39): 

1 2 3 4 5 6 

EP TRA07A 
1. 51°23’32”N   017°03’49”E 
2. 51°25’03”N   017°10’52”E  
3. 51°14’03”N   017°11’28”E   
4. 51°13’51”N   017°02’42”E 
1. 51°23’32”N   017°03’49”E   

1350mAMSL
GND

SZYMANÓW 
KWADRAT/

AERO 
122,800 MHz 

EP TRA07B 
1. 51°14’03”N   017°11’28”E  
2. 51°10’25”N   017°11’40”E 
3. 51°08’25”N   017°04’45”E 
4. 51°08’25”N   017°02’05”E 
5. 51°13’51”N   017°02’42”E 
1. 51°14’03”N   017°11’28”E  

1350mAMSL
GND

SZYMANÓW 
KWADRAT/

AERO 
122,800 MHz 

EP TRA07C 
1. 51°20’19”N   016°49’02”E 
2. 51°23’32”N   017°03’49”E 
3. 51°13’51”N   017°02’42”E 
4. 51°08’25”N   017°02’05”E 
5. 51°08'25“N   016°59'20"E 
6. 51°14’50”N   016°51’20”E 
1. 51°20’19”N   016°49’02”E 

1350mAMSL
650mAMSL 

SZYMANÓW 
KWADRAT/

AERO 
122,800 MHz 

EP TRA 07 

EP TRA07D 
1. 51°25’03”N    017°10’52”E  
2. 51°27’47”N    017°23’43”E 
3. 51°23’03”N    017°29’48”E 
4. 51°19’22”N    017°11’11”E 
1. 51°25’03”N    017°10’52”E 

1350mAMSL
650mAMSL 

SZYMANÓW 
KWADRAT/

AERO 
122,800 MHz 

Zgodnie z 
AUP/ 

In
accordance
with AUP 

Strefa kolizyjna/ 
Collision area 

Przestrze  klasy G/
Airspace class G 

ZMIANY GRANIC STREF: 
CTR EPPO, TMA WROC AW ORAZ WPROWADZENIE TMA POZNA

GRANICE REJONU TMA WROC AW
Granice poziome wyznacza linia cz ca nast puj ce
punkty:
1) 51°13’21”N 016°17’32”E (1) 
2) 51°29’21”N 016°53’30”E (2) 
3) 51°27’47”N 017°23’43”E (3) 
4) 51°17’12”N 017°36’11”E (4) 
5) 51°03’12”N 017°38’05”E (5) 
6) 50°51’38”N 017°18’35”E (6) 
7) 50°48’00”N 017°03’00”E (7) 
8) 51°05’52”N 016°22’35”E (8) 
1) 51°13’21”N 016°17’32”E (1) 

SEKTOR A  
Granice poziome wyznacza linia cz ca nast puj ce
punkty:
1) 51°13’21”N 016°17’32”E (1) 
2) 51°27’47”N 017°23’43”E (3) 
3) 51°17’12”N 017°36’11”E (4) 
4) 51°03’12”N 017°38’05”E (5) 
5) 50°51’38”N 017°18’35”E (6) 
6) 50°48’00”N 017°03’00”E (7) 

7) 51°05’52”N 016°22’35”E (8) 
1) 51°13’21”N 016°17’32”E (1) 
Górna granica: FL105 
Dolna granica: 650mAMSL 

SEKTOR B  
Granice poziome wyznacza linia cz ca nast puj ce
punkty:
1) 51°13’21”N 016°17’32”E (1) 
2) 51°29’21”N 016°53’30”E (2) 
3) 51°27’47”N 017°23’43”E (3) 
1) 51°13’21”N 016°17’32”E (1) 
Górna granica: FL105 
Dolna granica: FL075 

GRANICE STREFY CTR I TMA POZNA
CTR EPPO 

1. 52°33’21”N   016°31’18”E   
2. 52°25’37”N   017°02’34”E   
3. 52°25’21”N   017°05’56”E   
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4. 52°20’14”N   017°04’05”E   
5. 52°20’46”N   016°59’08”E   
6. 52°21’12”N   016°55’11”E   
7. 52°26’17”N   016°28’09”E   
1. 52°33’21”N   016°31’18”E   

Górna granica: 1750 ft AMSL 
Dolna granica: GND 

TMA POZNA  – TMA EPPO 
1. 52°39’54”N   016°26’40”E (1) 
2. 52°36’44”N   016°53’13”E (2) 
3. 52°22’12”N   017°29’12”E (3) 
4. 52°17’35”N   017°27’49”E (8) 
5. 52°07’41”N   017°24’58”E (15)   
6. 52°05’42”N   017°24’24”E (4) 
7. 51°58’44”N   017°06’53”E (5) 
8. 51°59’40”N   016°31’38”E (6) 
9. 52°27’00”N   015°59’00”E (7) 
1. 52°39’54”N   016°26’40”E (1) 

SEKTOR „A” TMA EPPO
1. 52°39’54”N   016°26’40”E  (1) 
2. 52°36’44”N   016°53’13”E  (2) 
3. 52°22’12”N   017°29’12”E  (3) 
4. 52°17’35”N   017°27’49”E  (8)   
5. 52°20’14”N   017°04’05”E  (9) 
6. 52°20’46”N   016°59’08”E  (10) 
7. 52°21’12”N   016°55’11”E  (11)  

8. 52°26’17”N   016°28’09”E  (12) 
9. 52°27’00”N   015°59’00”E  (7) 
1. 52°39’54”N   016°26’40”E  (1) 

Górna granica: FL125 
Dolna granica: 1750 ft AMSL 

SEKTOR „B” TMA EPPO
1. 52°26’17”N   016°28’09”E   (12) 
2. 52°21’12”N   016°55’11”E   (11)   
3. 52°20’46”N   016°59’08”E   (10) 
4. 52°20’14”N   017°04’05”E   (9) 
5. 52°17’35”N   017°27’49”E   (8) 
6. 52°07’41”N   017°24’58”E   (15)  
7. 52°11’06”N   016°51’12”E   (14) 
8. 52°11’32”N   016°47’16”E   (13) 
1. 52°26’17”N   016°28’09”E   (12) 

Górna granica: FL125 
Dolna granica: 2500 ft AMSL 

SEKTOR „C” TMA EPPO 
1. 52°27’00”N   015°59’00”E (7) 
2. 52°26’17”N   016°28’09”E (12) 
3. 52°11’32”N   016°47’16”E (13)  
4. 52°11’06”N   016°51’12”E (14) 
5. 52°07’41”N   017°24’58”E (15)  
6. 52°05’42”N   017°24’24”E (4) 
7. 51°58’44”N   017°06’53”E (5) 
8. 51°59’40”N   016°31’38”E (6) 
1. 52°27’00”N   015°59’00”E (7) 

Górna granica: FL125 
Dolna granica: 3500ft AMSL (1050mAMSL)
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ZA CZNIK NR 2

1) Likwidacja dróg lotniczych: P/UP977, T/UT702 
2) Wprowadzenie zmian oraz nowych dróg lotniczych: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        

058 97 

87

80064

45

120

067

175

460
285
C

290

18,5 

UN 858
UIR EDBB 
FIREPWW

SUBI VOR/DME (SUI)
    52°22’47,48”N      014°35’08,17”E

DENKO VOR/DME (DRE) 
    52°49’00,66”N     015°49’56,97”E 

DEKUT 
53°06’58”N         017°02’07”E 

EBOGU
    53°22’44”N         018°08’59”E

GRUDA DVOR/DME (GRU) 
    53°31’16,48”N    018°46’52,83”E

TUROL
53°51’31”N         020°30’00”E

BOKSU 
    54°18’27”N         023°03’33”E

        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        

242 36 

168

208

43

246

171

460
285
C

300

18,5 

UL 735
UIR EYVL 
FIREPWW

VABER 
54°11’40”N    023°24’25”E

SUWALKI DVOR/DME (SUW)
   54°04’10,80”N    022°54’00,91”E 

GIVAR
   53°33’10”N         020°30’00”E

GIVEX
   52°51’00”N    017°37’00”E

IDEXU 
   52°41’50”N    017°02’10”E

GOVEN
    52°03’30”N     014°45’20”E

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        

214
034

151

290

105

211

176

460
285
C

300

18,5 

        

UP 31 KUNER
55°15’31”N    018°26’53”E

BURAN
    54°10’49”N    017°01’47”E

SUTOR 
    53°23’31”N    016°09’10”E 

GOVEN
    52°03’30”N     014°45’20”E



Dziennik Urz	dowy
Urz	du Lotnictwa Cywilnego Nr 9 Poz. 37
 187 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
       

257

212

52

106

62

460
285
C

290

18,5 

UL 986
UIR EDBB 

FIR
EPWW

FIR
EPWW

FIR UKLL

LASIS 
51°24’00”N    014°57’00”E

KURAS
   50°39’06”N    018°24’55”E

LUXAR
   49°55’48”N    021°10’31”E

ODRAP
   49°44’31”N    021°50’28”E

TEPNA 
    49°30’17”N     022°39’22”E

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        

179

073
255

128

460
285
C

290

300

18,5 

UL 29 ALUKA  
52°53’57”N    014°18’24”E

TADAK 
   53°16’57”N    016°53’56”E

GRUDA DVOR/DME (GRU) 
    53°31’16,48”N    018°46’52,83”E 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        

179

073
255

128

CDR 1,2,3 
Patrz/ See 
ENR 1.3 

117

072
253

56

073
254

106

060
242

36

285
195
C

210

200

18,5 

L 29

FIR EPWW 
UIR EMVL

ALUKA  
52°53’57”N    014°18’24”E

TADAK 
    53°16’57”N    016°53’56”E

GRUDA DVOR/DME (GRU) 
    53°31’16,48”N    018°46’52,83”E 

OLKIN
53°46’09”N    020°30’00”E 

ELDAX
53°52’32”N    021°19’26”E

SUWALKI DVOR/DME (SUW)
   54°04’10,80”N    022°54’00,91”E

VABER 
54°11’40”N    023°24’25”E
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        

218 151 

250

105

211

176

285
245
C

260

18,5 

P 31 KUNER
55°15’31”N    018°26’53”E

BURAN
   54°10’49”N    017°01’47”E

SUTOR 
   53°23’31”N    016°09’10”E

GOVEN
    52°03’30”N     014°45’20”E

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        

104

75

120

460
285
C

290

091
273

343
460
295
C

300

310

18,5 

CDR 1 
from 06.00 
to 00.00 

UTC
Patrz/See
ENR 1.3 

UL 23

FIR EPWW 
FIR UMMV

BINKA 
53°45’34”N    014°16’32”E

TOMKO
   53°41’43”N    015°51’02”E

OGRUD
   53°38’11”N    016°59’10”E

GRUDA DVOR/DME (GRU) 
53°31’16,48”N    018°46’52,83”E

GORAT
53°10’41”N    023°53’39”E

        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        

104

75
091
273

120

285
245
C

250

260

18,5 

L 23 BINKA 
53°45’34”N    014°16’32”E

TOMKO
   53°41’43”N    015°51’02”E

OGRUD
   53°38’11”N    016°59’10”E

GRUDA DVOR/DME (GRU) 
53°31’16,48”N    018°46’52,83”E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
        

058
238

97

87

80064
246

45

285
195
C

210

200

18,5 

N 858
UIR EDBB 
FIREPWW

SUBI VOR/DME (SUI)
    52°22’47,48”N      014°35’08,17”E

DENKO VOR/DME (DRE) 
    52°49’00,66”N     015°49’56,97”E

DEKUT 
53°06’58”N         017°02’07”E

EBOGU
    53°22’44”N         018°08’59”E

GRUDA DVOR/DME (GRU) 
    53°31’16,48”N    018°46’52,83”E
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w sprawie taryfy op�at lotniskowych w Porcie Lotniczym Warszawa im. Fryderyka Chopina

z dnia 18 sierpnia 2005 r.

OG�OSZENIE PREZESA URZ�DU LOTNICTWA CYWILNEGO

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 oraz w zwi�zku
z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. � Prawo lot-
nicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz.
2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757) og�asza si	 ta-

ryf	 op�at lotniskowych w Porcie Lotniczym Warszawa
im. Fryderyka Chopina, stanowi�c� za��cznik do og�o-
szenia. 

Prezes Urz�du Lotnictwa Cywilnego: Krzysztof Kapis

38

Taryfa op at lotniskowych w Porcie Lotniczym Warszawa - Ok cie

Termin wej cia w ycie op at: 1 wrze nia 2005 r. 

OP ATA ZA L DOWANIE 
Op ata obejmuje udost pnienie lotniska wraz z jego infrastruktur  techniczn  w celu 
wykonania operacji l dowania i startu statku powietrznego oraz standardowe us ugi s u b
lotniskowych zwi zane z obs ug  tych operacji, z wyj tkiem us ug obs ugi naziemnej. 
Op ata pobierana jest za ka de l dowanie statku powietrznego. 

Jednostka naliczenia op aty Stawka op aty
dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton w cznie (z wyj tkiem 
mig owców)

za l dowanie (niezale nie od maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego) 

80,00 PLN 

dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powy ej 2 ton do 25 ton 
w cznie (z wyj tkiem mig owców)
za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego 

41,00 PLN 

dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powy ej 25 ton (z wyj tkiem 
mig owców)

za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego 

41,00 PLN za pierwsze 
25 t plus 45,00 PLN za 
ka d  rozpocz t  ton

ponad 25 t 
dla mig owców
za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej 21,00 PLN 

Za��cznik do og�oszenia 

Prezesa Urz	du Lotnictwa Cywilnego 

z dnia 18 sierpnia 2005 r. (poz. 38)
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OP ATA HA ASOWA 
Op ata pobierana jest z tytu u emisji ha asu przez statki powietrzne podczas wykonywania startu 
i l dowania, za us ugi zwi zane z monitorowaniem i ochron  przed ha asem lotniczym oraz 
przeciwdzia aniem negatywnemu wp ywowi na rodowisko.  
Op ata pobierana jest za ka de l dowanie statku powietrznego. 
Podstaw  do zaliczenia statku powietrznego do okre lonej kategorii ha asowej stanowi wiadectwo
zdatno ci w zakresie ha asu. Je eli us ugobiorca nie przekaza  do PPL dokumentów pozwalaj cych na 
zaliczenie statku powietrznego do odpowiedniej kategorii ha asowej, zostanie on zaliczony do 
kategorii 5.   
Wysoko  stawek jednostkowych op aty (za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej 
statku powietrznego) jest uzale niona od kategorii ha asowej statku powietrznego oraz od godziny 
wykonania l dowania i startu. 

Stawka op aty za ton
Kategoria
ha asowa w godz. 

06:00-21:59
w godz. 

22:00-05:59*
Opis kategorii ha asowej

1 0,00 PLN 4,00 PLN 

Statki powietrzne o maksymalnej masie startowej do 
9 t w cznie oraz Statki powietrzne o maksymalnej 
masie startowej wi kszej ni  9 t certyfikowane wg 
Rozdz. 3 i 5  Cz ci II, Tomu 1 Za cznika Nr 16 do 
Konwencji o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
o skumulowanym marginesie ha asu** równym 20 
EPNdB i powy ej

2 3,20 PLN 9,60 PLN 

Statki powietrzne o maksymalnej masie startowej 
wi kszej ni  9 t certyfikowane wg Rozdz. 3 i 5 Cz ci 
II, Tomu 1 Za cznika Nr 16 do Konwencji 
o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
o skumulowanym marginesie ha asu** od 10 do 
19,99 EPNdB 

3 5,80 PLN 17,40 PLN 

Statki powietrzne o maksymalnej masie startowej 
wi kszej ni  9 t certyfikowane wg Rozdz. 3 i 5  Cz ci 
II, Tomu 1 Za cznika Nr 16 do Konwencji 
o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
o skumulowanym marginesie ha asu** od 5 do 9,99 
EPNdB

4 13,00 PLN 39,00 PLN 

Statki powietrzne o maksymalnej masie startowej 
wi kszej ni  9 t certyfikowane wg Rozdz. 3 i 5 
Cz ci II, Tomu 1 Za cznika Nr 16 do Konwencji 
o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
o skumulowanym marginesie ha asu** od 0 do 4,99 
EPNdB

5 18,00 PLN 54,00 PLN 

Statki powietrzne o maksymalnej masie startowej 
wi kszej ni  9 t certyfikowane wg Rozdz. 2 i nie 
spe niaj ce wymaga  Rozdz. 3 i 5, Cz ci II, Tomu 1 
Za cznika Nr 16 do Konwencji o mi dzynarodowym
lotnictwie cywilnym oraz Statki powietrzne 
o maksymalnej masie startowej wi kszej ni  9 t nie 
posiadaj ce wiadectw zdatno ci w zakresie ha asu

* Dla potrzeb naliczenia op aty, operacji l dowania statku powietrznego przyporz dkowuje si
najbli sz  jej operacj  startu tego samego statku powietrznego. Je eli jedna z operacji (l dowanie lub 
start) mia a miejsce w godzinach 22:00-05:59 wed ug czasu lokalnego, a druga przyporz dkowana
jej operacja mia a miejsce w godzinach 06:00-21:59, stawka op aty za operacje w godzinach 22.00-
05:59 wed ug czasu lokalnego wynosi 50% stawki dla kategorii ha asowej 1 i 67% stawki dla 
kategorii ha asowych 2-5. 

** Skumulowany margines ha asu - suma ró nic pomi dzy dopuszczalnym poziomem ha asu
a poziomem ha asu okre lonym w wiadectwie zdatno ci statku powietrznego w zakresie ha asu,
wed ug pomiarów dokonywanych w punktach referencyjnych; dopuszczalny poziom ha asu oraz 
punkty referencyjne s  okre lone w Cz ci II Tomu I Za cznika 16 do Konwencji 
o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym.
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OP ATA PASA ERSKA 
Op ata obejmuje udost pnianie pasa erom dworca lotniczego wraz z jego infrastruktur  techniczn
w celu rozpocz cia lub zako czenia podró y lotniczej oraz standardowe us ugi s u b lotniskowych 
z tym zwi zane, z wyj tkiem us ug obs ugi naziemnej. Wysoko  op aty jest uzale niona od standardu 
infrastruktury udost pnianej pasa erom. 
Op aty nie pobiera si  za pasa erów w tranzycie bezpo rednim i dzieci do lat 2. 

Jednostka naliczenia op aty Stawka op aty
za ka dego pasa era odlatuj cego odprawianego w Terminalu 1 60,00 PLN 
za ka dego pasa era odlatuj cego odprawianego w Terminalu Krajowym 24,00 PLN 
za ka dego pasa era odlatuj cego odprawianego w Terminalu Etiuda 30,00 PLN 
za ka dego pasa era odlatuj cego odprawianego w Terminalu VIP 
Aviation

50,00 PLN 

OP ATA POSTOJOWA 

Op ata obejmuje udost pnienie miejsca do postoju statku powietrznego na p ycie postojowej oraz 
standardowe us ugi s u b lotniskowych z tym zwi zane, z wyj tkiem us ug obs ugi naziemnej. 
Nie pobiera si  op aty za postój statków powietrznych do 4 godzin w cznie.  

Jednostka naliczenia op aty Stawka op aty
za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego i ka de rozpocz te 24 godziny postoju, liczone od momentu 
l dowania do momentu startu 

5,50 PLN 

OP ATA HANGAROWA 

Op ata obejmuje udost pnienie miejsca do postoju statku powietrznego w hangarze przeznaczonym 
dla ma ych samolotów lotnictwa ogólnego oraz standardowe us ugi s u b lotniskowych z tym 
zwi zane, z wyj tkiem us ug obs ugi naziemnej. Dla us ugobiorców korzystaj cych stale z us ugi 
hangarowania (w okresie d u szym ni  jeden miesi c), op ata mo e by  okre lona w drodze odr bnej 
umowy z PPL. 

Jednostka naliczenia op aty Stawka op aty
przy postoju do 3 godzin 
za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego i ka d  rozpocz t  godzin  postoju 

37,00 PLN 

przy postoju ponad 3 godziny do 1 miesi ca
za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego i ka de rozpocz te 24 godziny postoju 

111,00 PLN 

ODST PSTWA

• Nie pobiera si  op at lotniskowych za l dowanie i postój statków powietrznych wykonuj cych loty 
w celu obrony przed skutkami kl sk ywio owych oraz ratowania ycia i zdrowia ludzkiego, 
chyba e loty te wykonywane s  w ramach prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. 

• Zwalnia si  z op at lotniskowych loty polskich pa stwowych statków powietrznych wykonywane 
w sytuacjach bezpo redniego zagro enia bezpiecze stwa publicznego, bezpiecze stwa pa stwa lub 
granicy pa stwowej.

• Nie pobiera si  op aty za l dowanie statków powietrznych wykonuj cych kontrol  i testy urz dze
wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania jako naziemne pomoce nawigacyjne. 

• Nie pobiera si  op aty za l dowanie, op aty ha asowej i op aty pasa erskiej, je li zaistnia a
konieczno  powrotu statku powietrznego bez adnego mi dzyl dowania na lotnisko z przyczyn 
meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych. 

• Ulgi i zwolnienia od op at lotniskowych za loty obcych pa stwowych statków powietrznych 
wykonuj cych loty zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa publicznego, bezpiecze stwa pa stwa,
ochron  granicy pa stwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem stosuje si  na zasadach 
okre lonych w umowach mi dzynarodowych oraz z uwzgl dnieniem zasady wzajemno ci. 

  
Do podanych stawek op at dolicza si  podatek od towarów i us ug (VAT) w wysoko ci obowi zuj cej
w dniu wykonania us ugi. 
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ZASADY UDZIELANIA ZNI EK OD OP AT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU WARSZAWA/OK CIE 

1. Zni ki stosuje si  na zasadzie równego traktowania 
i niedyskryminacji w odniesieniu do ka dego
us ugobiorcy spe niaj cego warunki i kryteria 
udzielania zni ek. 

2. Udziela si  zni ki w wysoko ci 50% op aty
za l dowanie za ka d  operacj  wykonywan
w pasa erskich rejsach rozk adowych na nowej trasie. 
Zni ka jest udzielana wy cznie us ugobiorcy 
wykonuj cemu l dowanie handlowe. 

3. Za now  tras  kwalifikuj c  si  do udzielenia zni ki,
o której mowa w pkt 2, uznaje si  tras  obs ugiwan
przez pasa erskie rejsy rozk adowe, w których portem 
pocz tkowym, docelowym lub portem mi dzyl dowania 
jest nowy port lotniczy rozszerzaj cy siatk  po cze
rozk adowych lotniska WARSZAWA/Ok cie. 

4. Za nowy port lotniczy, rozszerzaj cy siatk  po cze
rozk adowych lotniska WARSZAWA/Ok cie uznaje si
port, z/do którego, z zastrze eniem pkt 7, w ci gu 2 
lat poprzedzaj cych planowan  dat  uruchomienia 
po czenia, nie by y wykonywane pasa erskie rejsy 
rozk adowe do/z lotniska WARSZAWA/Ok cie. 

5. Zni ki udziela si  na okres 2 lat pocz wszy od dnia 
uruchomienia pasa erskich rejsów rozk adowych
na nowej trasie ka demu us ugobiorcy wykonuj cemu
je i spe niaj cemu warunki udzielania zni ek, 
z zastrze eniem pkt 6. 

6. Zni ka, o której mowa w pkt 2, jest udzielana 
ka demu kolejnemu us ugobiorcy uruchamiaj cemu
pasa erskie rejsy rozk adowe na nowej trasie 
i spe niaj cemu warunki udzielania zni ek, niezale nie 
od przyznania innym us ugobiorcom tej zni ki, jednak 
na okres nie d u szy ni  2 lata od daty wykonania 
pierwszego rejsu rozk adowego na tej trasie przez 
pierwszego us ugobiorc  operuj cego na nowej trasie. 

7. Zni ka, o której mowa w pkt 2 nie przys uguje
us ugobiorcy, który w ci gu 2 lat poprzedzaj cych
planowan  dat  rozpocz cia lotów na nowej trasie 
zaprzesta  wykonywania pasa erskich rejsów 
rozk adowych do innego portu lotniczego 
obs uguj cego t  sam  aglomeracj , je eli 
spowodowa o to likwidacj  po czenia. Je eli jednak 
us ugobiorca ten korzysta  ze zni ki na trasie, na której 
zaprzesta  wykonywania lotów, zachowuje prawo 
do zni ki, jednak w okresie do 2 lat od dnia 
uruchomienia po czenia, dla którego udzielona zosta a
pierwsza zni ka.

8. Zni ki, o której mowa w pkt 2 nie udziela si , je li
rozk adowy czas l dowania lub startu na lotnisku 
Warszawa/Ok cie planowany jest w godzinach 
23.00-5.59 czasu lokalnego. Przyznanej zni ki
nie stosuje si  do operacji l dowania lub startu 

wykonanych w godzinach 23:00-5:59 czasu lokalnego. 
Na potrzeby udzielania i stosowania zni ki, o której 
mowa w pkt 2, operacji l dowania statku powietrznego 
przyporz dkowuje si  najbli sz  nast puj c  po niej 
operacj  startu na tej samej trasie. 

9. Udziela si  zni ki w wysoko ci 99% op aty
za l dowanie wykonane w rejsie inauguracyjnym. 
Za rejs inauguracyjny uznaje si :

a) pierwszy pasa erski rejs rozk adowy wykonany 
na nowej trasie; 

b) pierwszy pasa erski rejs rozk adowy wykonany 
przez przewo nika, który nie wykonywa  rejsów 
rozk adowych z/do lotniska WARSZAWA/Ok cie 
w okresie poprzednich 2 lat. 

10. Udziela si  zni ki w wysoko ci 90% op aty
za l dowanie wykonane w locie promocyjnym. Za lot 
promocyjny uznaje si  lot wykonany w celach 
promocyjnych, w którym statek powietrzny wraca 
na lotnisko WARSZAWA/Ok cie bez mi dzyl dowania. 
Zni ki tej udziela si  nie cz ciej ni  jeden raz w roku 
kalendarzowym dla jednego us ugobiorcy. 

11. Udziela si  zni ki w wysoko ci 50% op aty
za l dowanie za ka d  operacj  wykonan  na trasie, 
która obs ugiwana jest na zasadzie obowi zku
u yteczno ci publicznej. 

12. Op ata za l dowanie dla polskich pa stwowych
statków powietrznych wykonuj cych loty zwi zane
z zapewnieniem bezpiecze stwa publicznego, 
bezpiecze stwa pa stwa, ochron  granicy pa stwowej
lub poszukiwaniem i ratownictwem jest pobierana, 
z zastrze eniem lotów zwolnionych z op at,
w wysoko ci 75% op aty za l dowanie.  

13. Zni ki, o których mowa w pkt. 2 i 11 przestaj
obowi zywa  w przypadku wi cej ni  dwukrotnego 
opó nienia p atno ci na rzecz PPL z tytu u op at
lotniskowych, op at nawigacyjnych lub op at za obs ug
naziemn  w ci gu kolejnych 6 miesi cy kalendarzowych 
o wi cej ni  3 dni w stosunku do terminu p atno ci 
wskazanego na fakturze. W razie zaistnienia takiej 
sytuacji PPL automatycznie rozpoczyna od nast pnego
miesi ca naliczanie op at dla takiego us ugobiorcy 
w pe nej wysoko ci. Us ugobiorca mo e ponownie 
uzyska  zni k  od nast pnego miesi ca po 3 miesi cach
terminowego regulowania nale no ci wobec PPL. 

14. Us ugobiorcy przys uguje prawo korzystania 
ze zni ek z ró nych tytu ów. Zni ki z ró nych tytu ów
nie sumuj  si . W odniesieniu do jednego lotu mo na
zastosowa  zni k  tylko z jednego tytu u. Je eli dany 
lot kwalifikuje si  do zni ek z ró nych tytu ów, zostanie 
zastosowana najkorzystniejsza z nich. 
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w sprawie taryfy op�at lotniskowych w Porcie Lotniczym Rzesz�w-Jasionka

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

OG�OSZENIE PREZESA URZ�DU LOTNICTWA CYWILNEGO

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 oraz w zwi�zku
z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. � Prawo lot-
nicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz.
2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757) og�asza si	 ta-

ryf	 op�at lotniskowych w Porcie Lotniczym Rzesz�w-

-Jasionka, stanowi�c� za��cznik do og�oszenia. 

Prezes Urz�du Lotnictwa Cywilnego: Krzysztof Kapis

39

Za��cznik do og�oszenia 

Prezesa Urz	du Lotnictwa Cywilnego  

z dnia 19 sierpnia 2005 r. (poz. 39)

Taryfa op at lotniskowych w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka 

Termin wej cia w ycie op at: 1 wrze nia 2005 r. 

OP ATA ZA L DOWANIE 
Op ata obejmuje udost pnienie lotniska wraz z jego infrastruktur  techniczn  w celu 
wykonania operacji l dowania i startu statku powietrznego oraz standardowe us ugi s u b
lotniskowych zwi zane z obs ug  tych operacji, z wyj tkiem us ug obs ugi naziemnej.
Op ata pobierana jest za ka de l dowanie statku powietrznego. 

Jednostka naliczenia op aty Stawka op aty
dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton w cznie (z wyj tkiem 
mig owców)

za l dowanie (niezale nie od maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego) 

50,00 PLN 

dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powy ej 2 ton  (z wyj tkiem 
mig owców)

za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego 

30,00 PLN 

dla mig owców
za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej 15,00 PLN 

OP ATA PASA ERSKA 
Op ata obejmuje udost pnianie pasa erom dworca lotniczego wraz z jego infrastruktur  techniczn
w celu rozpocz cia lub zako czenia podró y lotniczej oraz standardowe us ugi s u b lotniskowych z 
tym zwi zane, z wyj tkiem us ug obs ugi naziemnej.  
Op aty nie pobiera si  za pasa erów w tranzycie bezpo rednim i dzieci do lat 2. 

Jednostka naliczenia op aty Stawka op aty
za ka dego pasa era odlatuj cego 18,00 PLN 

OP ATA POSTOJOWA  
Op ata obejmuje udost pnienie miejsca do postoju statku powietrznego na p ycie postojowej oraz 
standardowe us ugi s u b lotniskowych z tym zwi zane, z wyj tkiem us ug obs ugi naziemnej. 
Nie pobiera si  op aty za postój statków powietrznych do 4 godzin w cznie.  

Jednostka naliczenia op aty Stawka op aty
za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego i ka de rozpocz te 24 godziny postoju, liczone od momentu 
l dowania do momentu startu 

4,00 PLN 
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ODST PSTWA

• Nie pobiera si  op at lotniskowych za l dowanie i postój statków powietrznych wykonuj cych loty 
w celu obrony przed skutkami kl sk ywio owych oraz ratowania ycia i zdrowia ludzkiego, chyba 
e loty te wykonywane s  w ramach prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. 

• Zwalnia si  z op at lotniskowych loty polskich pa stwowych statków powietrznych wykonywane 
w sytuacjach bezpo redniego zagro enia bezpiecze stwa publicznego, bezpiecze stwa pa stwa lub 
granicy pa stwowej.

• Nie pobiera si  op aty za l dowanie statków powietrznych wykonuj cych kontrol  i testy urz dze
wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania jako naziemne pomoce nawigacyjne. 

• Nie pobiera si  op aty za l dowanie, op aty ha asowej i op aty pasa erskiej, je li zaistnia a
konieczno  powrotu statku powietrznego bez adnego mi dzyl dowania na lotnisko z przyczyn 
meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych. 

• Ulgi i zwolnienia od op at lotniskowych za loty obcych pa stwowych statków powietrznych 
wykonuj cych loty zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa publicznego, bezpiecze stwa
pa stwa, ochron  granicy pa stwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem stosuje si  na zasadach 
okre lonych w umowach mi dzynarodowych oraz z uwzgl dnieniem zasady wzajemno ci. 

Do podanych stawek op at dolicza si  podatek od towarów i us ug (VAT) w wysoko ci obowi zuj cej
w dniu wykonania us ugi. 

SYSTEM ZNI EK NA LOTNISKU RZESZÓW – JASIONKA 

1. Zni ki stosuje si  na zasadzie równego 
traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do 
ka dego us ugobiorcy spe niaj cego warunki 
i kryteria udzielania zni ek. 

2. Udziela si  zni ki w wysoko ci 50% op aty
za l dowanie za ka d  operacj  wykonywan
w pasa erskich rejsach rozk adowych na nowej 
trasie. Zni ka jest udzielana wy cznie us ugobiorcy 
wykonuj cemu l dowanie handlowe. 

3. Za now  tras  kwalifikuj c  si  do udzielenia 
zni ki, o której mowa w pkt 2, uznaje si  tras
obs ugiwan  przez pasa erskie rejsy rozk adowe,
w których portem pocz tkowym, docelowym lub 
portem mi dzyl dowania jest nowy port lotniczy 
rozszerzaj cy siatk  po cze  rozk adowych lotniska 
RZESZÓW/Jasionka. 

4. Za nowy port lotniczy, rozszerzaj cy siatk
po cze  rozk adowych lotniska RZESZÓW/Jasionka, 
uznaje si  port, z/do którego, z zastrze eniem pkt 7 
w ci gu 1 roku poprzedzaj cego planowan  dat
uruchomienia po czenia, nie by y wykonywane 
pasa erskie rejsy rozk adowe do/z lotniska 
RZESZÓW/Jasionka. 

5. Zni ki, o której mowa w pkt 2 udziela si  na 
okres 5 lat pocz wszy od dnia uruchomienia 
pasa erskich rejsów rozk adowych na nowej trasie 
ka demu us ugobiorcy wykonuj cemu je 
i spe niaj cemu warunki udzielania zni ek, 
z zastrze eniem pkt 6. 

6. Zni ka, o której mowa w pkt 2 jest udzielana 
ka demu kolejnemu us ugobiorcy uruchamiaj cemu
pasa erskie rejsy rozk adowe na nowej trasie 
i spe niaj cemu warunki udzielania zni ek, 
niezale nie od przyznania innym us ugobiorcom tej 
zni ki, jednak na okres nie d u szy ni  5 lat od daty 
wykonania pierwszego rejsu rozk adowego na tej 

trasie przez pierwszego us ugobiorc  operuj cego
na nowej trasie. 

7. Zni ka, o której mowa w pkt 2 nie przys uguje
us ugobiorcy, który w ci gu 1 roku poprzedzaj cego
planowan  dat  rozpocz cia lotów na nowej trasie 
zaprzesta  wykonywania pasa erskich rejsów 
rozk adowych do innego portu lotniczego 
obs uguj cego t  sam  aglomeracj , je eli 
spowodowa o to likwidacj  po czenia. Je eli jednak 
us ugobiorca ten korzysta  ze zni ki na trasie, 
na której zaprzesta  wykonywania lotów, zachowuje 
prawo do zni ki, jednak w okresie do 5 lat od dnia 
uruchomienia po czenia, dla którego udzielona 
zosta a pierwsza zni ka.

8. Udziela si  zni ki w op acie za l dowanie za 
ka d  operacj  wykonywan  w pasa erskich lotach 
nierozk adowych (czarterowych) w wysoko ci 
okre lonej w pkt 9. Zni ka jest udzielana wy cznie 
us ugobiorcy wykonuj cemu l dowanie handlowe. 

9. Wysoko  zni ki, o której mowa w pkt. 8 wynosi: 

1) 30% op aty za l dowanie w przypadku 
wykonania przez tego samego us ugobiorc
od czterech do o miu l dowa  na lotnisku 
RZESZÓW/Jasionka w lotach pasa erskich 
nierozk adowych (czarterowych) w okresie 
pe nego miesi ca operowania 

2) 40% op aty za l dowanie w przypadku 
wykonania przez tego samego us ugobiorc
od dziewi ciu do pi tnastu l dowa  na lotnisku 
RZESZÓW/Jasionka w lotach pasa erskich 
nierozk adowych (czarterowych) w okresie 
pe nego miesi ca operowania 

3) 50% op aty za l dowanie w przypadku 
wykonania przez tego samego us ugobiorc
powy ej pi tnastu l dowa  na lotnisku 
RZESZÓW/Jasionka w lotach pasa erskich 
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nierozk adowych (czarterowych) w okresie 
pe nego miesi ca operowania.  

10. Udziela si  zni ki w op acie za l dowanie 
za ka d  operacj  wykonywan  w lotach 
towarowych (cargo) w wysoko ci okre lonej 
w pkt 11. Zni ka jest udzielana wy cznie 
us ugobiorcy wykonuj cemu l dowanie handlowe. 

11. Wysoko  zni ki, o której mowa w pkt 10 
wynosi:

1) 30% op aty za l dowanie w przypadku 
wykonywania przez tego samego us ugobiorc
od trzech do sze ciu l dowa  na lotnisku 
RZESZÓW/Jasionka w lotach towarowych 
(cargo) w okresie pe nego miesi ca
operowania, 

2) 40% op aty za l dowanie w przypadku 
wykonywania przez tego samego us ugobiorc
od siedmiu do dziesi ciu l dowa  na lotnisku 
RZESZÓW/Jasionka w lotach towarowych 
(cargo) w okresie pe nego miesi ca
operowania, 

3) 50% op aty za l dowanie w przypadku 
wykonywania przez tego samego us ugobiorc
powy ej dziesi ciu l dowa  na lotnisku 
RZESZÓW/Jasionka w lotach towarowych 
(cargo) w okresie pe nego miesi ca
operowania.  

12. Za miesi c operowania uznaje si  pe ny miesi c
kalendarzowy. Je eli rozpocz cie lotów nast puje 
w trakcie miesi ca, za pe ny miesi c operowania 
uznaje si  okres od dnia rozpocz cia lotów do ko ca
nast pnego pe nego miesi ca kalendarzowego. 

13. Udziela si  zni ki w wysoko ci 50% op aty
za l dowanie za ka d  operacj  wykonywan
na trasie, która obs ugiwana jest na zasadzie 
obowi zku u yteczno ci publicznej. 

14. Udziela si  zni ki w op acie za l dowanie 
za ka d  operacj  wykonywan  przez statki 
powietrzne w lotach szkolnych i treningowych 
w wysoko ci: 

1) 70% op aty za l dowanie dla statków 
powietrznych o maksymalnej masie startowej 
do 2 ton, 

2) 60% op aty za l dowanie dla statków 
powietrznych o maksymalnej masie startowej 
powy ej 2 ton.  

15. Op ata za l dowanie dla polskich pa stwowych
statków powietrznych wykonuj cych loty zwi zane
z zapewnieniem bezpiecze stwa publicznego, 
bezpiecze stwa pa stwa, ochron  granicy 
pa stwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem jest 
pobierana, z zastrze eniem lotów zwolnionych 
z op at, w wysoko ci 75% op aty za l dowanie. 

16. Zni ek nie udziela si , je li rzeczywisty czas 
l dowania lub rzeczywisty czas startu na lotnisku 
RZESZÓW/Jasionka odby  si  w godzinach 
23.00-5.59 czasu lokalnego. L dowania wykonane 
w tych godzinach b d  uwzgl dniane dla celów 
okre lenia wysoko ci zni ek uzale nionych od liczby 
wykonanych operacji. 

17. Zni ki, o których mowa w pkt 2, 8, 10, 13 
przestaj  obowi zywa  w przypadku wi cej
ni  dwukrotnego opó nienia p atno ci na rzecz 
portu z tytu u op at lotniskowych lub op at
za obs ug  naziemn  w ci gu kolejnych 6 miesi cy
kalendarzowych o wi cej ni  3 dni w stosunku 
do terminu p atno ci wskazanego na fakturze. 
W razie zaistnienia takiej sytuacji Port 
automatycznie rozpoczyna od nast pnego miesi ca
naliczanie op at dla takiego us ugobiorcy w pe nej
wysoko ci. Us ugobiorca mo e ponownie uzyska
zni k  od nast pnego miesi ca po 3 miesi cach
terminowego regulowania nale no ci wobec Portu. 

18. Us ugobiorcy przys uguje prawo korzystania 
ze zni ek z ró nych tytu ów. Zni ki z ró nych
tytu ów nie sumuj  si . W odniesieniu do jednego 
lotu mo na zastosowa  zni k  tylko z jednego 
tytu u. Je eli dany lot kwalifikuje si  do zni ek
z ró nych tytu ów, zostanie zastosowana 
najkorzystniejsza z nich. 
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w sprawie taryfy op�at lotniskowych w Porcie Lotniczym Zielona G�ra - Babimost

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

OG�OSZENIE PREZESA URZ�DU LOTNICTWA CYWILNEGO

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 oraz w zwi�zku
z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. � Prawo
lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210,
poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808,
Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757) og�a-

sza si	 taryf	 op�at lotniskowych w Porcie Lotniczym
Zielona G�ra-Babimost, stanowi�c� za��cznik do
og�oszenia. 

Prezes Urz�du Lotnictwa Cywilnego: Krzysztof Kapis

40

Za��cznik do og�oszenia 

Prezesa Urz	du Lotnictwa Cywilnego  

z dnia 19 sierpnia 2005 r. (poz. 40)

Taryfa op at lotniskowych w Porcie Lotniczym Zielona Góra – Babimost 

Termin wej cia w ycie op at: 1 wrze nia 2005 r. 

OP ATA ZA L DOWANIE 
Op ata obejmuje udost pnienie lotniska wraz z jego infrastruktur  techniczn  w celu 
wykonania operacji l dowania i startu statku powietrznego oraz standardowe us ugi s u b
lotniskowych zwi zane z obs ug  tych operacji, z wyj tkiem us ug obs ugi naziemnej.
Op ata pobierana jest za ka de l dowanie statku powietrznego. 

Jednostka naliczenia op aty Stawka op aty
dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton w cznie (z wyj tkiem 
mig owców)

za l dowanie (niezale nie od maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego) 

50,00 PLN 

dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powy ej 2 ton  (z wyj tkiem 
mig owców)

za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego 

30,00 PLN 

dla mig owców
za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej 15,00 PLN 

OP ATA PASA ERSKA 
Op ata obejmuje udost pnianie pasa erom dworca lotniczego wraz z jego infrastruktur  techniczn  w 
celu rozpocz cia lub zako czenia podró y lotniczej oraz standardowe us ugi s u b lotniskowych z tym 
zwi zane, z wyj tkiem us ug obs ugi naziemnej.  
Op aty nie pobiera si  za pasa erów w tranzycie bezpo rednim i dzieci do lat 2. 

Jednostka naliczenia op aty Stawka op aty
za ka dego pasa era odlatuj cego 18,00 PLN 
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OP ATA POSTOJOWA  
Op ata obejmuje udost pnienie miejsca do postoju statku powietrznego na p ycie postojowej oraz 
standardowe us ugi s u b lotniskowych z tym zwi zane, z wyj tkiem us ug obs ugi naziemnej. 
Nie pobiera si  op aty za postój do 4 godzin w cznie dla pasa erskich statków powietrznych i do 12 
godzin w cznie dla towarowych statków powietrznych.

Jednostka naliczenia op aty Stawka op aty
za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy startowej statku 
powietrznego i ka de rozpocz te 24 godziny postoju, liczone od momentu 
l dowania do momentu startu 

4,00 PLN 

ODST PSTWA
• Nie pobiera si  op at lotniskowych za l dowanie i postój statków powietrznych wykonuj cych loty 

w celu obrony przed skutkami kl sk ywio owych oraz ratowania ycia i zdrowia ludzkiego, chyba 
e loty te wykonywane s  w ramach prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. 

• Zwalnia si  z op at lotniskowych loty polskich pa stwowych statków powietrznych. 
• Nie pobiera si  op aty za l dowanie statków powietrznych wykonuj cych kontrol  i testy urz dze

wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania jako naziemne pomoce nawigacyjne. 
• Nie pobiera si  op aty za l dowanie, op aty ha asowej i op aty pasa erskiej, je li zaistnia a

konieczno  powrotu statku powietrznego bez adnego mi dzyl dowania na lotnisko z przyczyn 
meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych. 

• Ulgi i zwolnienia od op at lotniskowych za loty obcych pa stwowych statków powietrznych 
wykonuj cych loty zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa publicznego, bezpiecze stwa
pa stwa, ochron  granicy pa stwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem stosuje si  na zasadach 
okre lonych w umowach mi dzynarodowych oraz z uwzgl dnieniem zasady wzajemno ci. 

Do podanych stawek op at dolicza si  podatek od towarów i us ug (VAT) w wysoko ci obowi zuj cej
w dniu wykonania us ugi.  

SYSTEM ZNI EK NA LOTNISKU ZIELONA GÓRA – BABIMOST 

1. Zni ki stosuje si  na zasadzie równego traktowania 
i niedyskryminacji w odniesieniu do ka dego
us ugobiorcy spe niaj cego warunki i kryteria 
udzielania zni ek. 

2. Udziela si  zni ki w wysoko ci 50% op aty
za l dowanie za ka d  operacj  wykonywan
w pasa erskich rejsach rozk adowych na nowej trasie. 
Zni ka jest udzielana wy cznie us ugobiorcy 
wykonuj cemu l dowanie handlowe. 

3. Za now  tras  kwalifikuj c  si  do udzielenia zni ki,
o której mowa w pkt 2, uznaje si  tras  obs ugiwan
przez pasa erskie rejsy rozk adowe, w których portem 
pocz tkowym, docelowym lub portem mi dzyl dowania 
jest nowy port lotniczy rozszerzaj cy siatk  po cze
rozk adowych lotniska ZIELONA GÓRA/Babimost. 

4. Za nowy port lotniczy, rozszerzaj cy siatk  po cze
rozk adowych lotniska ZIELONA GÓRA/Babimost, 
uznaje si  port, z/do którego, z zastrze eniem pkt 7, 
w ci gu 1 roku poprzedzaj cego planowan  dat
uruchomienia po czenia, nie by y wykonywane 
pasa erskie rejsy rozk adowe do/z lotniska ZIELONA 
GÓRA/Babimost. 

5. Zni ki, o której mowa w pkt 2 udziela si  na okres 
5 lat pocz wszy od dnia uruchomienia pasa erskich 
rejsów rozk adowych na nowej trasie ka demu
us ugobiorcy wykonuj cemu je i spe niaj cemu
wszystkie warunki udzielania zni ek, z zastrze eniem 
pkt 6. 

6. Zni ka, o której mowa w pkt 2 jest udzielana 
ka demu kolejnemu us ugobiorcy uruchamiaj cemu

pasa erskie rejsy rozk adowe na nowej trasie 
i spe niaj cemu warunki udzielania zni ek, niezale nie 
od przyznania innym us ugobiorcom tej zni ki, jednak 
na okres nie d u szy ni  5 lat od daty wykonania 
pierwszego rejsu rozk adowego na tej trasie przez 
pierwszego us ugobiorc  operuj cego na nowej trasie. 

7. Zni ka, o której mowa w pkt 2 nie przys uguje
us ugobiorcy, który w ci gu 1 roku poprzedzaj cego
planowan  dat  rozpocz cia lotów na nowej trasie 
zaprzesta  wykonywania pasa erskich rejsów 
rozk adowych do innego portu lotniczego 
obs uguj cego t  sam  aglomeracj , je eli 
spowodowa o to likwidacj  po czenia. Je eli jednak 
us ugobiorca ten korzysta  ze zni ki na trasie, na której 
zaprzesta  wykonywania lotów, zachowuje prawo 
do zni ki, jednak w okresie do 5 lat od dnia 
uruchomienia po czenia, dla którego udzielona zosta a
pierwsza zni ka.

8. Udziela si  zni ki w op acie za l dowanie za ka d
operacj  wykonywan  w pasa erskich rejsach 
nierozk adowych (czarterowych) w wysoko ci 
okre lonej w pkt 9. Zni ka jest udzielana wy cznie 
us ugobiorcy wykonuj cemu l dowanie handlowe. 

9. Wysoko  zni ki, o której mowa w pkt 8. wynosi 
50% op aty za l dowanie w przypadku wykonywania 
przez tego samego us ugobiorc  powy ej 4 l dowa
na lotnisku ZIELONA GÓRA/Babimost w lotach 
pasa erskich nierozk adowych (czarterowych) 
w okresie pe nego miesi ca kalendarzowego.  

10. Udziela si  zni ki w op acie za l dowanie za ka d
operacj  wykonywan  w lotach towarowych (cargo) 
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w wysoko ci okre lonej w pkt 11. Zni ka jest udzielana 
wy cznie us ugobiorcy wykonuj cemu l dowanie 
handlowe. 

11. Wysoko  zni ki, o której mowa w pkt 10 jest 
uzale niona od spe nienia jednego z podanych ni ej
warunków i wynosi: 

1) 50% op aty za l dowanie i op aty postojowej 
w przypadku wykonania przez tego samego 
us ugobiorc  od 15 do 30 l dowa  na lotnisku 
ZIELONA GÓRA/Babimost w lotach towarowych 
(cargo) lub przewiezienia z/do lotniska ZIELONA 
GÓRA/Babimost powy ej 750 do 1 500 ton 
adunków w okresie pe nego miesi ca
kalendarzowego

2) 70% op aty za l dowanie i op aty postojowej 
w przypadku wykonania przez tego samego 
us ugobiorc  od 31 do 49 l dowa  na lotnisku 
ZIELONA GÓRA/Babimost w lotach towarowych 
(cargo) lub przewiezienia z/do lotniska ZIELONA 
GÓRA/Babimost powy ej 1 500 do 2 500 ton 
adunków w okresie pe nego miesi ca
kalendarzowego

3) 75% op aty za l dowanie i op aty postojowej 
w przypadku wykonania przez tego samego 
us ugobiorc  powy ej 49 l dowa  na lotnisku 
ZIELONA GÓRA/Babimost w lotach towarowych 
(cargo) lub przewiezienia z/do lotniska ZIELONA 

GÓRA/Babimost powy ej 2 500 ton adunków
w okresie pe nego miesi ca kalendarzowego. 

12. Udziela si  zni ki w wysoko ci 50% op aty
za l dowanie za ka d  operacj  wykonywan  na trasie, 
która obs ugiwana jest na zasadzie obowi zku
u yteczno ci publicznej.  

13. Udziela si  zni ki w op acie za l dowanie za ka d
operacj  wykonywan  przez statki powietrzne w lotach 
szkolnych i treningowych w wysoko ci 50% op aty
za l dowanie. 

14. Zni ki, o których mowa w pkt 2, 8, 10, 12 
przestaj  obowi zywa  w przypadku wi cej ni
dwukrotnego opó nienia p atno ci na rzecz portu 
z tytu u op at lotniskowych lub op at za obs ug
naziemn  w ci gu kolejnych 6 miesi cy o wi cej ni  3 
dni w stosunku do terminu p atno ci wskazanego 
na fakturze. W razie zaistnienia takiej sytuacji Port 
automatycznie rozpoczyna od nast pnego miesi ca
naliczanie op at dla takiego us ugobiorcy w pe nej
wysoko ci. Us ugobiorca mo e ponownie uzyska
zni k  od nast pnego miesi ca po 3 miesi cach
terminowego regulowania nale no ci wobec Portu. 

15. Us ugobiorcy przys uguje prawo korzystania 
ze zni ek z ró nych tytu ów. Zni ki z ró nych tytu ów
nie sumuj  si . W odniesieniu do jednego lotu mo na
zastosowa  zni k  tylko z jednego tytu u. Je eli dany 
lot kwalifikuje si  do zni ek z ró nych tytu ów, zostanie 
zastosowana najkorzystniejsza z nich.  
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Op aty pobierane przez pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym 

Termin wej cia w ycie op at: 1 wrze nia 2005 r. 

OP ATA ZA KONTROL  ZBLI ANIA I KONTROL  LOTNISKA 
Op ata obejmuje wiadczenie na rzecz statków powietrznych us ug cywilnych lotniskowych 
organów s u b ruchu lotniczego podleg ych PPL w zakresie kontroli zbli ania lub kontroli lotniska 
na wszystkich polskich lotniskach kontrolowanych dost pnych dla mi dzynarodowego ruchu 
lotniczego. 
Op ata pobierana jest za loty IFR i VFR w odniesieniu do ka dej operacji l dowania statku 
powietrznego. 
Na lotnisku WARSZAWA/Ok cie op ata jest naliczana równie  za ka de podej cie do l dowania bez 
przyziemienia, z wy czeniem sytuacji awaryjnych, w których niezb dne jest powtórzenie 
podej cia do l dowania. 
Na lotniskach BYDGOSZCZ/Szwederowo, GDA SK/im. Lecha Wa sy, KATOWICE/Pyrzowice, 
KRAKÓW/Balice, ÓD /Lublinek, POZNA / awica, RZESZÓW/Jasionka, SZCZECIN/Goleniów, 
WROC AW/Strachowice i ZIELONA GÓRA/Babimost wielokrotne powtarzaj ce si  podej cie do 
l dowania z przyziemieniem lub bez przyziemienia b dzie traktowane dla celów naliczenia op aty
jako jedna operacja. 
Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton w cznie op ata
wynosi:

Lotnisko Stawka op aty
WARSZAWA/Ok cie  64,00 PLN 
GDA SK/im. Lecha Wa sy
KRAKÓW/Balice 

50,00 PLN 

BYDGOSZCZ/Szwederowo
KATOWICE/Pyrzowice 
ÓD /Lublinek 

POZNA / awica 
RZESZÓW/Jasionka 
SZCZECIN/Goleniów 
WROC AW/Strachowice 
ZIELONA GÓRA/Babimost 

20,00 PLN 

w sprawie op�at pobieranych przez pa	stwowy organ zarz�dzania ruchem lotniczym

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

OG�OSZENIE PREZESA URZ�DU LOTNICTWA CYWILNEGO

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. � Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz.
1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz.
535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz.
1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005
r. Nr 90, poz. 757) oraz w zwi�zku z � 9 ust. 3 pkt
1 rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19
stycznia 2004 r. w sprawie op�at pobieranych przez

pa�stwowy organ zarz�dzania ruchem lotniczym (Dz.

U. Nr 16, poz. 157) og�asza si	 op�aty pobierane przez

pa�stwowy organ zarz�dzania ruchem lotniczym, sta-

nowi�ce za��cznik do og�oszenia.

Prezes Urz�du Lotnictwa Cywilnego: Krzysztof Kapis

41

Za��cznik do og�oszenia 

Prezesa Urz	du Lotnictwa Cywilnego  

z dnia 19 sierpnia 2005 r. (poz. 41)
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Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powy ej 2 ton op ata jest 
obliczana wed ug nast puj cego wzoru:

T = J  M,

gdzie:
T - op ata za kontrol  zbli ania i kontrol  lotniska,
J – stawka jednostkowa 
M – wspó czynnik ci arowy liczony jako pierwiastek kwadratowy z wyniku dzielenia przez 50 

wyra onej w tonach maksymalnej masy startowej statku powietrznego, zaokr glonej do 
dwóch miejsc po przecinku, obliczany z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku 

Je eli us ugobiorca przekaza  PPL dane, e u ytkuje dwa lub wi cej statki powietrzne tego samego 
typu w ró nych wersjach, dla celów kalkulacji wspó czynnika ci arowego M dla ka dego statku 
powietrznego danego typu b dzie u yta rednia z maksymalnych mas startowych wszystkich 
u ytkowanych przez niego statków powietrznych tego typu. 
Je eli  us ugobiorca nie przekaza  do PPL wymaganych informacji o typach, wersjach i 
maksymalnych masach startowych u ytkowanych statków powietrznych, dla celów obliczenia 
wspó czynnika b dzie przyj ta najwi ksza istniej ca maksymalna masa startowa statku 
powietrznego danego typu. 
Stawka jednostkowa op aty wynosi: 

Lotnisko
Stawka 

jednostkowa
WARSZAWA/Ok cie  305,00 PLN 
GDA SK/im. Lecha Wa sy
KRAKÓW/Balice 

202,00 PLN 

BYDGOSZCZ/Szwederowo
KATOWICE/Pyrzowice 
ÓD /Lublinek 

POZNA / awica 
RZESZÓW/Jasionka 
SZCZECIN/Goleniów 
WROC AW/Strachowice 
ZIELONA GÓRA/Babimost 

93,00 PLN 

OP ATA TRASOWA 
Op ata obejmuje wiadczenie przez PPL na rzecz statków powietrznych us ug nawigacyjnych w 
zakresie kontroli obszaru, s u by alarmowej i s u by informacji powietrznej w przestrzeni 
powietrznej kontrolowanej polskiego rejonu informacji powietrznej FIR Warszawa. 
Op ata jest pobierana za ka dy lot statku powietrznego w przestrzeni powietrznej kontrolowanej 
polskiego rejonu informacji powietrznej FIR Warszawa. 
Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton w cznie,
niezale nie od d ugo ci lotu, op ata wynosi: 

Rodzaj lotu Stawka op aty
dla lotów IFR w przestrzeni kontrolowanej 75,00 PLN 
dla lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej 38,00 PLN 
Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powy ej 2 ton op ata jest 

obliczana wed ug nast puj cego wzoru:

R = U  D  M, 

gdzie:
R - ca kowita op ata trasowa, 
U - stawka jednostkowa op aty trasowej 
D - ortodromiczna d ugo  lotu w FIR Warszawa wyra ona w setkach kilometrów z 

dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku, pomniejszona o 20 km dla ka dego
startu i dla ka dego l dowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

M – wspó czynnik ci arowy liczony jako pierwiastek kwadratowy z wyniku dzielenia przez 50 
wyra onej w tonach maksymalnej masy startowej statku powietrznego, zaokr glonej do 
dwóch miejsc po przecinku, obliczany z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku 
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Je eli us ugobiorca przekaza  PPL dane, e u ytkuje dwa lub wi cej statki powietrzne tego samego 
typu w ró nych wersjach, dla celów kalkulacji wspó czynnika ci arowego M dla ka dego statku 
powietrznego danego typu b dzie u yta rednia z maksymalnych mas startowych wszystkich 
u ytkowanych przez niego statków powietrznych tego typu.
Je eli us ugobiorca nie przekaza  do PPL wymaganych informacji o typach, wersjach i 
maksymalnych masach startowych u ytkowanych statków powietrznych, dla celów obliczenia 
wspó czynnika b dzie przyj ta najwi ksza istniej ca maksymalna masa startowa statku 
powietrznego danego typu.
Stawka jednostkowa op aty wynosi: 

Rodzaj lotu 
Stawka 

jednostkowa
dla lotów IFR w przestrzeni kontrolowanej 190,00 PLN 
dla lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej 100,00 PLN 
Dla lotów mieszanych (je eli zmiana przepisów, wed ug których wykonywany jest lot, nast pi a w 
przestrzeni kontrolowanej) op ata trasowa obliczana jest dla ca ej d ugo ci lotu w przestrzeni 
kontrolowanej wed ug stawki dla lotów IFR. 

ODST PSTWA
Nie pobiera si  op at nawigacyjnych za us ugi zwi zane z obs ug :

– ruchu lotniczego polskich wojskowych statków powietrznych oraz, na zasadzie 
wzajemno ci, statków wojskowych pa stw obcych, chyba e statki te wykonuj  loty 
zwi zane z dzia alno ci  gospodarcz  lub odp atnie,

– lotów zwi zanych z zapewnieniem bezpiecze stwa publicznego, bezpiecze stwa
pa stwa, ochron  granicy pa stwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem. 

Nie udziela si adnych innych zwolnie , ani adnych zni ek od op at nawigacyjnych. 

Do podanych op at dolicza si  podatek od towarów i us ug (VAT) w wysoko ci obowi zuj cej
w dniu wykonania us ugi.

w sprawie taryfy op�at lotniskowych w Porcie Lotniczym Gda	sk im. Lecha Wa��sy

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

OG�OSZENIE PREZESA URZ�DU LOTNICTWA CYWILNEGO

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 oraz w zwi�zku

z art.77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. � Prawo

lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210,

poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959,

Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808,

Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757) og�a-

sza si	 taryf	 op�at lotniskowych w Porcie Lotniczym

Gda�sk im. Lecha Wa�	sy, stanowi�c� za��cznik do

og�oszenia.

Prezes Urz�du Lotnictwa Cywilnego: Krzysztof Kapis
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Taryfa op at lotniskowych w Porcie Lotniczym Gda sk im. Lecha Wa sy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza „Taryfa op at za us ugi lotnicze" (zwana 
dalej „taryf ” ) obejmuje op aty pobierane przez 
„Port Lotniczy Gda sk Sp. z o.o.” z siedzib
w Gda sku, ul. S owackiego 200, 80-298 Gda sk,
zarz dzaj c  lotniskiem GDA SK im. LECHA 
WA SY, za wiadczone us ugi oraz warunki 
stosowania tych op at.

2. Op aty sk adaj  si  z: 

a) op aty za l dowanie; 

b) op aty za pasa era odlatuj cego;

c) op aty za postój statku powietrznego; 

d) op at za us ugi dodatkowe. 

3. Op aty obj te niniejsz  taryf  s  dokonywane na 
rzecz podmiotu wymienionego w pkt 1 przez 
u ytkownika statku powietrznego, zwanego dalej 
„us ugobiorc ”, korzystaj cego z us ug
wiadczonych przez ten podmiot. W przypadku 

trudno ci z identyfikacj  u ytkownika statku 
powietrznego op atami b dzie obci any w a ciciel 
statku powietrznego.  

4. Skorzystanie z us ug jest jednoznaczne z przyj ciem 
wszystkich warunków niniejszej taryfy. 

5. Op aty za us ugi dodatkowe nie wymienione 
w niniejszej taryfie, wiadczone na wniosek 
us ugobiorcy, s  ustalane oddzielnie, przed 
wykonaniem us ugi.  

6. Od op at wymienionych w niniejszej taryfie 
zwolnione s  loty polskich pa stwowych statków 
powietrznych wykonywane w sytuacjach 
bezpo redniego zagro enia bezpiecze stwa
publicznego, bezpiecze stwa pa stwa lub granicy 
pa stwowej.

7. Nie pobiera si  op at lotniskowych za l dowanie 
i postój statków powietrznych:  

a) nie posiadaj cych w asnego nap du, 

b) zwi zane z lotami poszukiwawczo-ratowniczymi 
(SAR – Search And Rescue), 

c) zwi zane z lotami, w których zaistnia a
konieczno  powrotu bez adnego
mi dzyl dowania na lotnisko startu z przyczyn 
technicznych lub meteorologicznych, 

d) wykonuj cych loty w celu obrony przed skutkami 
kl sk ywio owych oraz ratowania ycia lub 
zdrowia ludzkiego, chyba e loty te wykonywane 
s  w ramach prowadzonej dzia alno ci 
gospodarczej.

8. Stawki taryfowe wyra one s  w walucie polskiej 
PLN. 

9. Stawki op at podane w niniejszej taryfie nie 
obejmuj  podatku od towarów i us ug (VAT). 
Opodatkowanie podatkiem VAT odbywa si  na 
podstawie obowi zuj cych przepisów. 

10. Taryfa obowi zuje od dnia jej og oszenia. 

II. DEFINICJE 

Dla celów niniejszej taryfy wprowadza si  nast puj ce
definicje u ytych w niej poj :

1) Statek powietrzny: urz dzenie zdolne do 
unoszenia si  w atmosferze na skutek 
oddzia ywania powietrza innego ni  oddzia ywanie
powietrza odbitego od pod o a;

2) Maksymalna masa startowa statku 
powietrznego (MTOW): maksymalna masa statku 
powietrznego dopuszczalna do startu, podana 
w wiadectwie sprawno ci statku powietrznego, 
dzienniku pok adowym lub innym równorz dnym
dokumencie; 

a) Je eli MTOW nie zosta a podana zgodnie 
z zasadami okre lonymi w pkt IX, dla celów 
kalkulacji op at b dzie przyj ta najwi ksza
maksymalna masa startowa dla statku 
powietrznego danego typu; 

3) Lot mi dzynarodowy: lot, w trakcie którego 
nast puje przekroczenie granicy pa stwowej;

4) Lot handlowy: lot zwi zany z l dowaniem 
handlowym; 

5) L dowanie handlowe: l dowanie w celu zabrania 
lub pozostawienia pasa erów, baga u, towarów lub 
poczty, przewo onych odp atnie; 

6) Pasa er: osoba podró uj ca statkiem 
powietrznym, nie b d ca cz onkiem jego za ogi; 

7) Pasa er w ruchu zagranicznym: pasa er
dokonuj cy odprawy biletowo-baga owej poza 
granic  kraju. Pozosta ych pasa erów uwa a si  za 
pasa erów w ruchu krajowym; 

8) Pasa er tranzytowy: pasa er, który przylecia  na 
dane lotnisko lotem handlowym i nie opuszcza 
terenu portu lotniczego, kontynuuje podró  z tego 
lotniska statkiem powietrznym o tym samym 
numerze rejsu; 

9) Przewóz lotniczy: przewozem lotniczym jest 
przewóz pasa erów, baga u, towarów lub poczty 
wykonywany statkiem powietrznym odp atnie; 

Za��cznik do og�oszenia 

Prezesa Urz	du Lotnictwa Cywilnego  

z dnia 23 sierpnia 2005 r. (poz. 42)
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10) Regularny przewóz lotniczy: przewóz lotniczy, 
je eli w ka dym locie miejsca w statkach 
powietrznych przeznaczone do przewozu 
pasa erów, baga u, towarów lub poczty s
publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest 
wykonywany mi dzy tymi samymi punktami wed ug
opublikowanego rozk adu lotów albo w sta ych
odst pach czasu lub z cz stotliwo ci  wskazuj c
na regularno  lotów; 

11) Przewóz czarterowy: przewóz lotniczy 
dokonywany na podstawie umowy czarteru 
lotniczego, w której przewo nik lotniczy oddaje do 
dyspozycji czarteruj cego okre lon  liczb  miejsc 
lub pojemno  statku powietrznego w celu 
wykonania okre lonego przewozu pasa erów, 
baga u lub poczty, wskazanych przez 
czarteruj cego;

12) Polskim pa stwowym statkiem powietrznym 
jest:

a) statek powietrzny u ywany przez Si y Zbrojne 
Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek 
powietrzny), 

b) statek powietrzny u ywany przez jednostki 
organizacyjne Stra y Granicznej, Policji, 
Pa stwowej Stra y Po arnej i s u by celnej 
(statek powietrzny lotnictwa s u b porz dku
publicznego). 

III. OP ATA ZA L DOWANIE 

1. Op ata pobierana jest za ka de l dowanie statku 
powietrznego na lotnisku. Op ata obejmuje równie
start statku powietrznego. 

2. Dla statków powietrznych o maksymalnej masie 
startowej (MTOW) do 2 ton w cznie op ata za 
l dowanie, niezale nie od rodzaju lotu, wynosi 
50,00 PLN. 

3. Dla statków powietrznych o maksymalnej masie 
startowej powy ej 2 ton op ata za l dowanie jest 
pobierana za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej 
masy startowej statku powietrznego (MTOW), 
niezale nie od rodzaju lotu, i wynosi 25,00 PLN. 

4. Op aty okre lone w pkt 2 i 3 obni a si  o 50% dla 
mig owców.

IV. OP ATA ZA PASA ERA ODLATUJ CEGO 

1. Op ata pobierana jest za ka dego pasa era
odlatuj cego.

2. Wysoko  op aty jest ustalona w zale no ci od 
rodzaju ruchu i wynosi: 

a) pasa er w ruchu mi dzynarodowym: 48,00 PLN 

b) pasa er w ruchu krajowym: 25,00 PLN 

3. Op acie okre lonej w pkt 2 nie podlegaj :

a) pasa erowie tranzytowi, 

b) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania 
miejsca pasa erskiego w samolocie. 

V. OP ATA ZA POSTÓJ STATKU POWIETRZNEGO 

1. Op ata pobierana jest za postój statku powietrznego 
na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska. 

2. Op ata za postój statku powietrznego wynosi 4,50 
PLN za ka d  rozpocz t  ton  maksymalnej masy 
startowej statku powietrznego MTOW i ka de
rozpocz te 24 godziny postoju niezale nie od 
rodzaju lotu. Czas postoju jest liczony od momentu 
l dowania do momentu startu. 

3. Za postój trwaj cy do 4 godzin op aty okre lonej 
w pkt 2 nie pobiera si .

VI. OP ATY ZA US UGI DODATKOWE 

1. Usuwanie zanieczyszcze  z nawierzchni 
lotniskowych. Op aty pobiera si  za usuwanie 
z nawierzchni lotniskowych zanieczyszcze
spowodowanych lub zg oszonych przez 
u ytkowników lotniska w nast puj cej wysoko ci za 
ka de rozpocz te 10 m2 oczyszczonej powierzchni: 

a) usuni cie rozlewiska materia ów p dnych i 
smarów 1 100,00 PLN, 

b) usuni cie innych zanieczyszcze  550,00 PLN, 

c) dodatkowe od nie anie, odladzanie 310,00 PLN. 

2. Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie 
parkowania. Op aty pobiera si  za niestandardowe 
us ugi zabezpieczenia statków powietrznych 
podczas parkowania w porcie lotniczym za: 

a) ochrona statku powietrznego przez specjalnego 
stra nika (PLN/h za ka dego stra nika) 140,00 
PLN, 

b) specjalne o wietlenie stanowiska postojowego 
(PLN/24h) za 1 punkt wietlny 110,00 PLN, 

c) wygrodzenie stanowiska postojowego za pomoc
ta my wraz z sygnalizacj  ostrzegawcz
(PLN/24h) 250,00 PLN. 

VII. ZNI KI W OP ATACH 

1. Zni kom podlegaj :

a) nowo uruchamiane regularne po czenia lotnicze, 

b) przewozy czarterowe, 

c) loty treningowe (szkolne), 

d) loty towarowe, 

e) loty niehandlowe. 
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2. Zasady udzielania zni ek:

a) zni ka w op atach za l dowanie statków powietrznych i pasa erów odlatuj cych dla nowych po cze
regularnych lub wzrostu cz stotliwo ci tych lotów: 

b) zni ka w op atach za l dowanie dla ci szych statków powietrznych na istniej cych dotychczas
 po czeniach regularnych: 

c) zni ka w op atach za l dowanie w lotach szkoleniowych: 

80 %50 %50 %Wysoko  zni ki:

IIIIIIZni ka

Z mo liwo ci  przed u enia na 
kolejne 5 lat (je eli wi cej ni
900.000 

5 lat

100 % zni ki

 50 T MTOW

 6/ tydzie

2 lata

50 T MTOW

2 -5 /tydzie

10 0 T MTOWStatek 
powietrzny :

Op ata za 
parkowanie :

Zni ka wa na na:

  1/tydzieCz stotliwo :

50 %50 %Wysoko  zni ki:

IIIIIIZni ka

Z mo liwo ci  przed u enia na 
kolejne 5 lat (je eli wi cej ni
900.000 zosta o przewiezionych w ci gu
5 lat)

5 lat

100 % zni ki

 50 T MTOW

 6/ tydzie

2 lata

50 T MTOW

2 -5 /tydzie

10 0 T MTOWStatek 
powietrzny :

Op ata za 
parkowanie :

Zni ka wa na na:

Cz stotliwo :

5 lat

80 %30%40%50%50 %Wysoko  zni ki:

 100 T MTOW50 T MTOW50 T MTOW 50 T MTOW 50 T MTOWStatek 
powietrzny:

VIVIIIIIIZni ka

2 lata

1-5/tydzie

Z mo liwo ci  przed u enia na 
nakolejne 5 lat (je eli wi cej ni
900.000 zostao przewiezionych 
w ci gu 5 lat)

5 lat

100 % zni ki

 6/tydzie

2 lata

6/tydzie

2 lata

2-5 /tydzie

Op ata za 
parkowanie:

Zni ka wa na na:

    tydzieCz stotliwo:

30%40%50%50 %Wysoko  zni ki:

 100 T MTOW50 T MTOW50 T MTOW 50 T MTOW 50 T MTOWStatek 
powietrzny:

VIVIIIIIIZni ka

2 lata

1-5/tydzie

5 lat

100 % zni ki

 6/tydzie

2 lata

6/tydzie

2 lata

2-5 /tydzie

Op ata za 
parkowanie:

Zni ka wa na na:

Cz stotliwo:

5 lat

90 %Wysoko  zni ki:

Zni ka

bez ogranicze
MTOW

Statek powietrzny:

Cz stotliwo :

MTOW

ka da
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d) zni ka w op atach za l dowanie statków powietrznych i pasa erów odlatuj cych dla serii turystycznych 
lotów czarterowych: 

e) zni ka w op atach za l dowanie i pasa erów dla samolotów lotnictwa ogólnego: 

VIII. WARUNKI P ATNO CI

1. Op aty wymienione w niniejszej taryfie s  pobierane 
w Biurze Odpraw Za óg przed wykonaniem startu. 

2. Kasa Biura Odpraw Za óg przyjmuje: 

a) p atno ci dokonywane za pomoc  nast puj cych
kart kredytowych: 

EUROCARD, MAESTRO, MASTER CARD, VISA, VISA 
ELEKTRON, AMERICAN EXPRESS, 

b) czeki akceptowane przez Narodowy Bank Polski, 

c) wp aty gotówkowe.

3. Biuro Odpraw Za óg ma prawo do odmowy przyj cia 
lub zatrzymania kart kredytowych, banknotów i/lub 
czeków uszkodzonych i/lub zabrudzonych oraz tych, 
co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci co 
do ich autentyczno ci i/lub wa no ci. 

4. Odmowa przyj cia i/lub  zatrzymanie 
zakwestionowanych kart kredytowych, banknotów 
i/lub czeków nie zwalnia p atnika od konieczno ci 
uregulowania stosownych op at wynikaj cych
z niniejszej taryfy.  

5. Op aty, o których mowa w niniejszej taryfie s
pobierane na podstawie faktur wystawianych przez 
Port Lotniczy Gda sk Sp. z o.o. 

6. Od us ugobiorców korzystaj cych systematycznie 
z us ug lotniskowych op aty mog  by  pobierane na 
podstawie zbiorczych faktur w trybie rozlicze
okresowych, nie rzadziej ni  raz na miesi c.
Warunkiem dokonywania rozlicze  okresowych jest 
zawarcie stosownej umowy w tym zakresie. 

7. P atno ci omówione w pkt 6 musz  by  realizowane 
w terminie i na konto bankowe podane na fakturze. 

8. Za niezap acone w terminie nale no ci b d
pobierane odsetki w wysoko ci ustawowej. 

IX. ZBIERANIE INFORMACJI 

Us ugobiorcy zobowi zani s  do przesy ania w terminie 
do dnia 1 marca ka dego roku informacji dotycz cych
znaków rejestracyjnych, typów i wersji oraz 
maksymalnej masy startowej statków powietrznych, 
które b d  u ytkowa  w danym roku na adres podany 
w pkt I.1. 

50 %Wysoko  zni ki:

Zni ka

bez ogranicze  MTOW

ka da

Statek 

powietrzny:

Cz stotliwo :

50 %Wysoko  zni ki:

Zni ka

bez ogranicze

≥ 15 operacji/miesi c

Statek  

powietrzny:

Cz stotliwo :

50 %

bez ogranicze  MTOW

≥



w sprawie zmiany rachunku bankowego dochod�w w�asnych

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

KOMUNIKAT PREZESA URZ�DU LOTNICTWA CYWILNEGO

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
3 lipca 2003 r. � Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz.
1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz.
535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz.
1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr
90, poz. 757) og�asza si	, co nast	puje:

1) z dniem 3 sierpnia 2005 r. zosta� zamkni	ty dotych-
czasowy rachunek bankowy dochod�w w�asnych
Urz	du tj. � BGK I Oddzia� Warszawa nr:
76 1130 1017 0019 9407 5120 0001,

2) op�aty lotnicze z podanych poni�ej tytu��w, o kt�-
rych mowa w Tabeli nr 2 stanowi�cej za��cznik do
rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
8 wrze�nia 2003 r. w sprawie op�aty lotniczej (Dz.
U. Nr 176, poz. 1718) tj.:

a) Cz	�� II � Certyfikacja sprz	tu lotniczego,

b) Cz	�� III � Zdatno�� do lotu statk�w powietrz-
nych (Certyficate of Airworthiness),

c) Cz	�� VII � Eksploatacja statk�w powietrznych.
Certyfikacja operator�w lotniczych (AOC),

d) Cz	�� VIII � Certyfikacja us�ug lotniczych (AWC),

e) Cz	�� IX � Certyfikacja lotniska,

f) Cz	�� X � Certyfikacja agenta obs�ugi naziemnej,

g) Cz	�� XI � Certyfikacja o�rodk�w szkolenia lotni-
czego,

h) Cz	�� XII � Certyfikacja jednostek projektuj�cych
wyroby, cz	�ci i akcesoria,

i) Cz	�� XIII � Certyfikacja jednostek produkuj�-
cych wyroby, cz	�ci i akcesoria,

j) Cz	�� XIV � Certyfikacja jednostek obs�ugi tech-
nicznej sprz	tu lotniczego,

� powinny by� wnoszone na nast	puj�cy rachunek
bankowy dochod�w w�asnych Urz	du:

BGK I Oddzia� w Warszawie
nr: 92 1130 1017 0019 9407 5120 0004

3) op�aty lotnicze z tytu�u egzamin�w, o kt�rych mo-
wa w pkt 1 � 3 Tabeli nr 2, Cz	�� VI. Personel lotni-
czy za��cznika do rozporz�dzenia w sprawie op�aty
lotniczej, powinny by� wnoszone na nast	puj�cy
rachunek bankowy dochod�w w�asnych Urz	du:

BGK I Oddzia� w Warszawie
nr: 49 1130 1017 0019 9407 5120 0002

4) warunki p�atno�ci dotycz�ce pozosta�ych op�at lot-
niczych okre�lonych w rozporz�dzeniu, o kt�rym
mowa w pkt 2, nie uleg�y zmianie.

Prezes Urz�du Lotnictwa Cywilnego: Krzysztof Kapis
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