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OBWIESZCZENIE NR 12
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 12 kwietnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie  
cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1, w związku  
z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo 
lotnicze  (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. 
zm.1)) ogłasza się jako załącznik do niniejszego 
obwieszczenia Załącznik 4 – „Mapy lotnicze” (wy-
danie dziesiąte), obejmujący poprawki od 1 do 55 
– do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie 
cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grud-

nia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214,  
z późn. zm.2)), przyjętej przez Organizację Między-
narodowego Lotnictwa Cywilnego.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz.   
1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, 
poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 
1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U.  
z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211,  
z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, 
poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, 
poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r.  
Nr 70, poz. 700 i 701.
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 Załącznik do Obwieszczenia nr 12
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

z dnia 12 kwietnia 2010 r.
Za cznik do Obwieszczenia nr 12 

Prezesa Urz du Lotnictwa Cywilnego 
                                                                                                                                         z dnia 12 kwietnia 2010 r. 

MI DZYNARODOWE NORMY 
I ZALECANE METODY POST POWANIA 

Za cznik 4 
do Konwencji o mi dzynarodowym 
lotnictwie cywilnym 

MAPY LOTNICZE 

Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie zmiany przyj te
przez Rad  przed 5 marca 2009 r. i zast puje, z dniem  
19 listopada 2009 r., wszystkie poprzednie wydania Za cznika 4. 

W celu uzyskania informacji dotycz cych zastosowania 
Norm i Zalecanych Metod Post powania,
patrz rozdzia  1 i Przedmowa. 

Wydanie jedenaste 
Lipiec 2009 r. 

ORGANIZACJA MI DZYNARODOWEGO LOTNICTWA CYWILNEGO (ICAO)
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POPRAWKI

Wydania zmian s  regularnie publikowane w Dzienniku ICAO oraz w comiesi cznym Suplemencie do Katalogu 

wydawnictw i audiowizualnych pomocy szkoleniowych ICAO, z którymi posiadacze niniejszych publikacji po-

winni si  zapozna  w celach informacyjnych. Tabele umieszczone poni ej s u  do rejestracji zmian i korekt.  

REJESTRACJA POPRAWEK I KOREKT 
POPRAWKI KOREKTY 

Nr Data wej cia
w ycie

Data
wprowadzenia 

Osoba 
wprowadzaj ca Nr Data wej cia

w ycie
Data

wprowadzenia 
Osoba 

wprowadzaj ca

1-55 Wprowadzone do niniejszego wydania 

 (iii)
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PRZEDMOWA

T o historyczne 

Normy i Zalecane Metody Post powania dla map lotniczych po raz pierwszy zosta y przyj te przez Rad  16 
kwietnia 1948 r., stosownie do postanowie  Artyku u 37 Konwencji o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym 
(Chicago, 1944 r.) i zosta y uj te jako Za cznik 4 do Konwencji. Zacz y obowi zywa  z dniem 1 marca 1949 r.  

Tabela A przedstawia ród a kolejnych poprawek, wraz z wykazem g ównych tematów, których poprawki doty-
cz , jak równie  daty przyj cia Za cznika przez Rad  i proponowanych poprawek oraz daty ich wej cia w ycie
i zastosowania.  

Dzia ania Umawiaj cych si  Pa stw

Powiadomienie o wyst puj cych ró nicach. Zwraca si  uwag  Umawiaj cych si  Pa stw na zobowi zanie, na o-
one Artyku em 38 Konwencji, na mocy którego od Umawiaj cych si  Pa stw wymaga si  powiadamiania Or-

ganizacji o wszelkich ró nicach, wyst puj cych pomi dzy krajowymi przepisami i stosowan  praktyk  tych 
Pa stw a Mi dzynarodowymi Normami przedstawionymi w niniejszym Za czniku i wszelkimi wprowadzanymi 
do niego zmianami. Zach ca si  Umawiaj ce si  Pa stwa do rozszerzenia powiadomienia o wszelkie ró nice 
wyst puj ce w Zalecanych Metodach Post powania, zawartych w niniejszym Za czniku i we wszelkich wpro-
wadzanych do niego zmianach, zw aszcza gdy powiadomienie o takich ró nicach jest istotne ze wzgl dów bez-
piecze stwa nawigacji lotniczej. Zach ca si  Umawiaj ce si  Pa stwa do bie cego informowania Organizacji o 
wszelkich ró nicach, które mog  si  pojawia  lub o usuni ciu jakiejkolwiek ró nicy, która wcze niej zosta a
zg oszona. Specjalny wniosek przeznaczony do powiadamiania o wyst puj cych ró nicach zostanie przes any 
Umawiaj cym si  Pa stwom natychmiast po przyj ciu ka dej Zmiany do niniejszego Za cznika.

Zwraca si  równie  uwag  Pa stw na postanowienia Za cznika 15, dotycz ce publikacji przez s u b  informacji 
lotniczej (AIS), ró nic pomi dzy przepisami krajowymi i praktykami stosowanymi w tych Pa stwach oraz odno-
nymi Normami i Zalecanymi Metodami Post powania ICAO, jako dodatkowego zobowi zania poszczególnych 

Pa stw, wynikaj cego z Artyku u 38 Konwencji.  

Opublikowanie i udost pnienie informacji. Informacje zwi zane z dost pno ci  i ze zmianami map lotniczych, 
maj ce wp yw na operacje prowadzone przez statki powietrzne i przekazywane zgodnie z wyszczególnionymi w 
niniejszym Za czniku Normami, Zalecanymi Metodami Post powania i Procedurami, powinny by  zg aszane i 
wdra ane zgodnie z Za cznikiem 15.  

Status cz ci sk adowych Za cznika 

Niniejszy Za cznik sk ada si  z poni szych cz ci sk adowych, z których nie wszystkie musz  by  w czone do 
ka dego Za cznika; ich status jest nast puj cy:

1. Materia  sk adaj cy si  na zawarto  Za cznika:

a) Normy oraz Zalecane Metody Post powania przyj te przez Rad  w oparciu o postanowienia Kon-
wencji. Definiowane s  zgodnie z poni szym:  

Norma. Wszelkie wymagania dotycz ce cech fizycznych, konfiguracji, materia ów, zdolno ci oraz 
dzia ania, personelu lub procedur, których jednolite zastosowanie uznawane jest za niezb dne dla 
bezpiecze stwa lub regularno ci mi dzynarodowej eglugi powietrznej, i które Umawiaj ce si  Pa -
stwa b d  stosowa  zgodnie z Konwencj ; w przypadku niemo no ci zastosowania si , obowi zuje na 
mocy Artyku u 38, przes anie stosownego powiadomienia do Rady.  

ZA CZNIK 4 (xi) 19/11/09 
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Zalecane Metody Post powania. Wszelkie wymagania dotycz ce cech fizycznych, konfiguracji, mate-
ria ów, dzia ania, personelu lub procedur, których jednolite zastosowanie uznawane jest za po dane 
w interesie bezpiecze stwa, regularno ci lub efektywno ci mi dzynarodowej eglugi powietrznej, i 
których Umawiaj ce si  Pa stwa podejm  prób  stosowania zgodnie z Konwencj .

b)  Dodatki zawieraj ce materia  dla wygody oddzielnie pogrupowany, jakkolwiek stanowi cy cz
Norm i Zalecanych Metod Post powania przyj tych przez Rad .

c) Definicje terminów u ywanych w Normach i Zalecanych Metodach Post powania, które nie maj
znacze  s ownikowych. Definicja nie ma niezale nego statusu, lecz stanowi podstawow  cz  ka dej 
Normy i Zalecanej Metody Post powania, w której dany termin jest u ywany, poniewa  jakakolwiek 
zmiana rozumienia terminu mia aby wp yw na ich znaczenie. 

d)  Tabele i rysunki, które uzupe niaj  lub ilustruj  dane Normy i Zalecane Metody Post powania, i do 
których czynione jest tam odniesienie, tworz  cz  Norm lub Zalecanych Metod Post powania oraz 
maj  ten sam status. 

2. Materia  zatwierdzony przez Rad  do opublikowania wraz z Normami i Zalecanymi Metodami Post po-
wania: 

a) Przedmowy zawieraj ce materia  historyczny i wyja niaj cy, oparty na dzia aniach Rady i uwzgl d-
niaj cy obja nienie zobowi za  Pa stw w zakresie stosowania Norm i Zalecanych Metod Post powa-
nia, wynikaj cych z Konwencji i Rezolucji o Przyj ciu.  

b) Wprowadzenia zawieraj ce materia  wyja niaj cy, przedstawiony na pocz tku poszczególnych cz ci,
rozdzia ów lub sekcji Za cznika, w celu u atwienia zrozumienia zastosowania tekstu.  

c) Uwagi w czane do tekstu tam, gdzie ma to zastosowanie, w celu przedstawienia informacji faktogra-
ficznych b d  dokumentów ród owych zwi zanych z danymi Normami i Zalecanymi Metodami Po-
st powania, lecz nie stanowi ce cz ci Norm i Zalecanych Metod Post powania.  

d)  Dodatki zawieraj ce materia  uzupe niaj cy do Norm i Zalecanych Metod Post powania lub uj te w 
charakterze przewodnika do ich zastosowania.  

Wybór wersji j zykowej 

Niniejszy Za cznik zosta  sporz dzony w pi ciu j zykach – angielskim, arabskim, francuskim, rosyjskim i hisz-
pa skim. Od ka dego z Umawiaj cych si  Pa stw wymaga si  dokonania wyboru jednej z tych wersji, celem 
wdro enia Za cznika na szczeblu krajowym oraz z innych przyczyn przewidzianych Konwencj . Wybrana 
wersja j zykowa mo e by  u ywana w oryginale lub przet umaczona na narodowy j zyk. Po dokonaniu wyboru, 
Pa stwa proszone s  o stosowne poinformowanie Organizacji o swej decyzji.  

Praktyki wydawnicze 

W celu wskazania statusu ka dego z nag ówków zastosowana zosta a nast puj ca praktyka: Normy zosta y wy-
drukowane pismem zwyk ym; Zalecane Metody Post powania zosta y wydrukowane pismem zwyk ym kursy-
w , za  ich status zosta  wskazany tytu em Zalecenia; Uwagi zosta y wydrukowane pismem zwyk ym kursyw ,
za  ich status wskazany zosta  tytu em Uwaga.

Nale y odnotowa , i  w tek cie angielskoj zycznym zastosowana zosta a nast puj ca praktyka wydawnicza 
przy sporz dzaniu przepisów ogólnych: dla Norm u yty zosta  czasownik „b dzie/zostanie”, a dla Zalecanych 
Metod Post powania u yty zosta  czasownik „powinien”.  

W niniejszym dokumencie jednostki miar zosta y podane zgodnie z systemem metrycznym, a po danej mierze 
systemu metrycznego zosta y podane w nawiasach odpowiadaj ce im miary systemu angielskiego (stopy, cale, 
itp.).  

19/11/09                        (xii) 1-xii 19/11/09



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9 — 773 — Poz. 56

Przedmowa  Za cznik 4 – Mapy lotnicze 

Ka de odniesienie do cz ci niniejszego dokumentu, które jest okre lone liczb  i/lub tytu em, obejmuje wszyst-
kie podgrupy tej cz ci.

Tabela A. Zmiany do Za cznika 4 

Zmiana ród o Temat
Data przyj cia 
Data wej cia w ycie  
Data zastosowania 

Wydanie 
pierwsze 

Wydzia  Map Lotniczych, pierwsza 
Sesja (listopad 1945 r.), druga Sesja 
(kwiecie  1946 r.), trzecia Sesja (sty-
cze  1947 r.)  

Lotnicza Mapa wiata (WAC) – ICAO 1:1 000 000; Mapy 
Podej cia i L dowania wed ug Wskaza  Przyrz dów; Mapy 
Lotnicze 1:500 000; Mapy Lotnicze 1:250 000; Lotnicze 
Mapy Nakresowe; Mapy Tras Lotniczych; Lotnicze Mapy 
Planowania.

16 kwietnia 1948 r. 
listopada 1948 r. 
1 marca 1949 r. 

Zmiana nr 1 
uj ta  

w 1 wydaniu 

Wydzia  Map Lotniczych, czwarta 
Sesja (marzec 1948 r.)  

Rzut kartograficzny/odwzorowanie Lotniczej Mapy wiata 
(WAC) – ICAO 1:1 000 000.  

6 grudnia 1948 r. 
15 marca 1949 r. 
15 marca 1949 r. 

Wydanie 
drugie za-
wieraj ce 

Zmiany 2-22 

Wydzia  Map Lotniczych, czwarta 
Sesja (marzec 1948 r.)  

Definicje; WAC – ICAO 1:1 000 000; Mapy Lotnicze – 
ICAO 1:500 000; Mapy Lotnicze – ICAO 1:250 000; Mapy 
Podej cia do L dowania wed ug Wskaza  Przyrz dów – 
ICAO; Mapy L dowania wed ug Wskaza  Przyrz dów – 
ICAO; Mapy Urz dze  Radionawigacyjnych.  

15 listopada 1949 r. 
1 czerwca 1950 r. 
1 wrze nia 1950 r. 

23-28 Inne dzia ania podejmowane przez 
Rad .

Skróty; symbole stosowane na mapach; definicje.  25 czerwca 1951 r. 
1 listopada 1951 r. 
1 stycznia 1952 r. 

29 Wydzia  Map Lotniczych, pi ta Sesja 
(pa dziernik 1951 r.).  

Definicje; WAC – ICAO 1:1 000 000; Mapy Lotnicze – 
ICAO 1:500 000; Mapy Lotnicze – ICAO 1:250 000; Mapy 
Podej cia do L dowania – ICAO; Mapy L dowania – ICAO; 
Lotnicze Mapy Nakresowe – ICAO; Mapy Urz dze  Radio-
nawigacyjnych; Symbole Map ICAO; plany i profile prze-
szkód lotniskowych – ICAO.  

19 czerwca 1952 r. 
1 grudnia 1952 r. 
1 kwietnia 1953 r. 

30 Dzia anie podj te przez Komisj  ds. 
eglugi powietrznej, w konsultacji  

z poszczególnymi Pa stwami.  

Usuwanie niespójno ci mi dzy Za cznikami 4 i 15.  22 lutego 1956 r. 
1 lipca 1956 r. 

1 grudnia 1956 r. 

31, 32 Trzecia Konferencja po wi cona e-
gludze powietrznej (pa dziernik 1956 
r.); Zalecenie Komisji ds. eglugi 
powietrznej.  

Mapy Przeszkód Lotniskowych; poprawki wydawnicze; 
Symbole Map ICAO.  

13 czerwca 1957 r. 
1 pa dziernika 1957 r. 

1 grudnia 1957 r. 

33 Dzia anie podj te przez Komisj  ds. 
eglugi powietrznej, w konsultacji z 

poszczególnymi Pa stwami.  

Wprowadzenie definicji strefy niebezpiecznej, strefy zakaza-
nej i strefy ograniczonego ruchu lotniczego (materia y dorad-
cze).  

14 listopada 1958 r. 
___
___
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Za cznik 4 – Mapy lotnicze           Przedmowa

Data przyj cia 
Zmiana ród o Temat Data wej cia w ycie  

Data zastosowania 

34 Spotkanie Wydzia u S u b Informacji 
Lotniczej oraz Wydzia u Map Lotni-
czych (AIS/MAP) (kwiecie  – maj 
1959 r.).  

Definicje: przepisy ogólne; Mapa Przeszkód Lotniskowych – ICAO typ 
A i B; Mapa Nakresowa – ICAO; Mapa Radionawigacyjna – ICAO; 
Mapa Rejonu Lotniska – ICAO; Mapa Podej cia wed ug Wskaza
Przyrz dów – ICAO; WAC – ICAO 1:1 000 000; Mapa Lotnicza – 
ICAO 1:500 000; Mapa Podej cia z Widoczno ci ; Mapa L dowania – 
ICAO; Mapa Lotniska – ICAO; Mapa Nawigacji Lotniczej 1:2 000 000; 
uk ad arkuszy mapy WAC – ICAO 1:1 000 000; Symbole Map ICAO; 
przewodnik po stosowanej kolorystyce; przewodnik po kolorach hipso-
metrycznych map; format WAC – ICAO 1:1 000 000; kryteria okre la-
nia minimalnych wysoko ci sektorowych; za czniki.

20 czerwca 1960 r. 
1 pa dziernika 1960 r. 

1 lipca 1961 r. 

35 Spotkanie Wydzia u AIS/MAP (kwie-
cie  – maj 1959 r.).  

Mapa Przeszkód Lotniskowych – ICAO typ A.  8 grudnia 1961 r. 
1 kwietnia 1962 r. 

1 lipca 1962 r. 

36 Spotkanie Wydzia u AIS/MAP (kwie-
cie  – maj 1959 r.); nieformalne spo-
tkanie EUM/MAP (maj 1961 r.). 

Minimalne wysoko ci sektorowe;
linie arkuszy WAC – ICAO 1:1 000 000. 

14 grudnia 1962 r. 
1 kwietnia 1963 r. 
1 listopada 1963 r. 

37 Kanada; Szwajcaria; Konferencja 
techniczna Narodów Zjednoczonych 
po wi cona mi dzynarodowym ma-
pom wiata.

Symbole stosowane na mapach. 11 grudnia 1963 r. 
1 czerwca 1964 r. 
1 listopada 1964 r. 

38 Wydzia  AGA – 7 Sesja; Skróty i kody 
PANS-ICAO (Dokument 8400). 

Definicje; przepisy ogólne; przyk adowa Mapa Przeszkód Lotnisko-
wych - ICAO typ A i B. 

25 marca 1964 r. 
1 sierpnia 1964 r. 
1 listopada 1964 r. 

39 Spotkanie RAC/OPS (1963 r.). Definicje; uwagi wyja niaj ce zastosowanie definicji strefy niebez-
piecznej, strefy zakazanej i strefy ograniczonego ruchu lotniczego. 

10 grudnia 1965 r. 
10 kwietnia 1966 r. 
25 sierpnia 1966 r. 

40 Spotkanie Wydzia u AIS/MAP.  Warstwice; przedstawienie rze by terenu, kolorów hipsometrycznych  
i symboli stosowanych na mapach, WAC – ICAO 1:1 000 000, Mapa 
Lotnicza – ICAO w ma ej skali; podstawa odniesienia dla wysoko ci
wzgl dnych przeszkód, definicje; za czniki.  

13 czerwca 1967 r. 
8 pa dz. 1967 r. 
8 lutego 1968 r. 

41 Pi ta Konferencja nawigacji lotniczej; 
Zespó  ds. przewy sze  nad przeszko-
dami (pierwsze spotkanie); Zespó  ds. 
operacji prowadzonych  
we wszystkich warunkach atmosfe-
rycznych (trzecie spotkanie).  

Definicje; Mapa Przeszkód Lotniskowych – ICAO typ A; Mapa L do-
wania – ICAO; Mapa Lotniska – ICAO, Symbole Map ICAO.  

23 stycznia 1969 r. 
23 maja 1969 r. 

18 wrze nia 1969 r. 

42 Szósta Konferencja eglugi powietrz-
nej (1969 r.). 

Mapa Radionawigacyjna – ICAO; Mapa Rejonu Lotniska – ICAO. 15 maja 1970 r. 
15 wrze nia 1970 r. 

4 lutego 1971 r. 

43 Pi te Regionalne Spotkanie  
eglugi powietrznej rejonu pó nocno-

atlantyckiego (1970 r.);  
Zalecenie 17/5 a).  

Mapa Lotniska – ICAO.  29 listopada 1971 r. 
29 marca 1972 r. 
7 grudnia 1972 r. 

19/11/09                        (xiv) 1-xiv 19/11/09



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9 — 775 — Poz. 56

Przedmowa  Za cznik 4 – Mapy lotnicze

Zmiana ród o Temat
Data przyj cia 

Data wej cia w ycie 
Data zastosowania 

44 Trzecie spotkanie Zespo u ds. operacji 
prowadzonych we wszystkich warun-
kach atmosferycznych; Zalecenie 8/1. 

Mapa Terenu dla Podej cia Precyzyjnego – ICAO.  27 listopada 1972 r. 
27 marca 1973 r. 

16 sierpnia 1973 r. 

45 Decyzje Komisji ds. eglugi powietrz-
nej dotycz ce zalece  ze spotkania 
RAN w sprawie zastosowania ogólno-
wiatowego; Szóste Spotkanie EUM 

RAN (Rejestr 16/24); Dziewi ta Kon-
ferencja eglugi powietrznej.  

Definicje; Mapa Przeszkód Lotniskowych – ICAO typ A i B; Mapa radio-
nawigacyjna – ICAO; Mapa rejonu lotniska – ICAO; Mapa Podej cia we-
d ug Wskaza  Przyrz dów – ICAO; Lotnicza Mapa wiata – ICAO 1:1 000 
000; Mapa Lotnicza – ICAO 1:500 000; Mapa Podej cia z Widoczno ci ;
Mapa L dowania – ICAO; Mapa Lotniska – ICAO; Lotnicza Mapa Nawiga-
cyjna – ICAO w ma ej skali; Mapa Terenu dla Podej cia Precyzyjnego – 
ICAO; Symbole Map ICAO.  

9 grudnia 1977 r. 
9 kwietnia 1978 r. 
10 sierpnia 1978 r. 

46 Studium map przeznaczonych do 
wykorzystania w kabinie;  
Zalecenie 4/2 z siódmego spotkania 
Zespo u ds. przewy sze  nad prze-
szkodami oraz Zalecenie 10/1  
ze spotkania Wydzia u AGA (1981 r.).  

Definicje; Przepisy ogólne; Mapa Podej cia wed ug Wskaza  Przyrz dów – 
ICAO.  

27 lutego 1984 r. 
30 lipca 1984 r. 

22 listopada 1984 r. 

47 Studium map przeznaczonych do 
wykorzystania w kabinie;  
Zalecenie 3/1 z siódmego spotkania 
Zespo u ds. przewy sze  nad prze-
szkodami oraz Zalecenie 8/2  
ze Spotkania Wydzia u AGA
(1981 r.).  

Definicje; przepisy ogólne; Mapa Przeszkód Lotniskowych – ICAO typ A  
i B; Mapa nakresowa – ICAO; Mapa Tras Lotniczych - ICAO; Mapa Obsza-
rowa – ICAO; Mapa Podej cia wed ug Wskaza  Przyrz dów – ICAO; Lot-
nicza Mapa wiata – ICAO 1:1 000 000; Mapa Lotnicza – ICAO 1:500 000; 
Mapa Podej cia z Widoczno ci  – ICAO; Mapa Lotniska – ICAO; Lotnicza 
Mapa Nawigacyjna – ICAO w ma ej skali; Mapa Terenu dla Podej cia 
Precyzyjnego – ICAO; Symbole Map ICAO; przewodnik po kolorystyce. 
Wprowadzenie Mapy Naziemnego Ruchu Lotniskowego – ICAO, Mapy 
Parkowania/Dokowania Statków Powietrznych – ICAO, Mapy Standardo-
wych Odlotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (SID) – ICAO, Mapy Standar-
dowych Dolotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (STAR) – ICAO, Mapy 
Przeszkód Lotniskowych – ICAO typ C.  

18 marca 1985 r. 
29 lipca 1985 r. 

21 listopada 1985 r. 

48 Zmiana 18 do Za cznika 6;  
Zmiana 33 do Za cznika 14;  
Zespó  ds. pomocy wzrokowych (je-
denaste spotkanie); Zalecenie 2/2 oraz 
Sekretariat.  

Mapa Przeszkód Lotniskowych – ICAO typ A, B i C; Mapa Terenu dla 
Podej cia Precyzyjnego – ICAO; Mapa Standardowych Odlotów wed ug
Wskaza  Przyrz dów (SID) – ICAO; Mapa Standardowych Dolotów we-
d ug Wskaza  Przyrz dów (STAR) – ICAO; Mapa Podej cia wed ug Wska-
za  Przyrz dów – ICAO; Mapa Podej cia z Widoczno ci  – ICAO; Mapa 
Lotniska – ICAO; Mapa Naziemnego Ruchu Lotniskowego – ICAO; Mapa 
Parkowania/Dokowania Statków Powietrznych – ICAO; Lotnicza Mapa 

wiata – ICAO 1:1 000 000; Mapa Lotnicza – ICAO 1:500 000; Lotnicza 
Mapa Nawigacyjna – ICAO w ma ej skali; Mapa Nakresowa – ICAO; Sym-
bole Map ICAO.  

24 lutego 1989 r. 
31 lipca 1989 r. 

16 listopada 1989 r. 

49 Zmiana 33 do Za cznika 11;  
Zmiana 39 do Za cznika 14; Przyj -
cie Za cznika 14, Tom II; Zmiany 5 i 
6 do Dokumentu 8168, PANS-OPS, 
odpowiednio Tomy I i II.  

Definicje; Przepisy ogólne; Mapa Tras Lotniczych – ICAO; Mapa Obszaro-
wa – ICAO; Mapa Podej cia wed ug Wskaza  Przyrz dów – ICAO; Mapa 
Podej cia z Widoczno ci  – ICAO; Mapa Lotniska – ICAO; Lotnicza Mapa 

wiata – ICAO 1:1 000 000; Mapa Lotnicza – ICAO 1:500 000 Symbole 
Map ICAO.  

28 lutego 1992 r. 
27 lipca 1992 r. 

12 listopada 1992 r. 
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Za cznik 4 – Mapy lotnicze           Przedmowa

Zmiana ród o Temat
Data przyj cia 
Data wej cia w ycie 
Data zastosowania 

50 Przyj cie WGS-84 przez Rad  jako 
standardowego systemu odniesienia 
geodezyjnego dla lotnictwa mi dzyna-
rodowego; planowanie i wdro enie 
WAFS; problemy zwi zane z wdro e-
niem PANS – OPS; rewizja Podr cz-
nika operacji w ka dych warunkach 
pogodowych; integracja ruchu mi-
g owców z konwencjonalnym ruchem 
samolotów; propozycje przed o one 
przez RGCSP/8 i Sekretariat.

Definicje; wprowadzenie nowych postanowie  dotycz cych opublikowania 
1 stycznia 1998 r. wspó rz dnych geograficznych w geodezyjnym systemie 
odniesienia WGS-84; usuni cie wymogu przedstawiania wysoko ci bez-
wzgl dnej/wzgl dnej przyspieszania poziomego; wprowadzenie typu RNP; 
w czenie do map SID uwag dotycz cych bliskich przeszkód; wprowadzenie 
nowego symbolu oznaczaj cego aktywny wulkan.  

1 marca 1995 r. 
24 lipca 1995 r. 

9 listopada 1995 r. 
1 stycznia 1998 r. 

51 Dziesi te i jedenaste spotkanie Zespo-
u ds. przewy sze  nad przeszkodami 

oraz Komisji ds. eglugi powietrznej 

Definicje; bazy danych z informacjami lotniczymi; komponent pionowy 
wiatowego Systemu Geodezyjnego – 1984 (WGS-84); czynniki ludzkie; 

identyfikacja procedur RNAV; przedstawienie gradientu podej cia ko co-
wego, podej cia do l dowania przy stromym k cie cie ki schodzenia; 
symbole stosowane na mapach oznaczaj ce punkty drogi typu „FLYOVER” 
i „FLY-BY”. 

20 marca 1998 r. 
20 lipca 1998 r. 

5 listopada 1998 r. 

52
(Wyd. 10) 

Zalecenia Zespo u ds. pomocy wzro-
kowych (VAP), Zespo u
ds. przewy sze  nad przeszkodami 
(OCP), po czonego Zespo u zada-
niowego ICAO i CFIT, Spotkanie 
Wydzia u s u by informacji lotni-
czej/map lotniczych (AIS/MAP) (1998 
r.) oraz Sekretariatu.  

Definicje; miejsce oczekiwania na drodze startowej; strefa identyfikacji 
obrony powietrznej (ADIZ); przedstawienie terenu i minimalnych wysoko-
ci bezwzgl dnych lotu; miejsca obserwacji zasi gu widoczno ci wzd u

drogi startowej (RVR); klasyfikacja przestrzeni powietrznej, procedury 
lotów i kryteria przewy sze  nad przeszkodami oparte na systemach nawi-
gacji obszarowej (RNAV), symbole stosowane na mapach dla miejsc ocze-
kiwania na drodze startowej, ADIZ, elektroniczne map lotnicze, klasyfikacji 
przestrzeni powietrznej, elektrownia j drowa oraz punkt drogi; oraz wpro-
wadzenie 28 listopada 2002 r. nowych postanowie  dotycz cych Elektro-
nicznego Zobrazowania Map Lotniczych – ICAO.  

7 marca 2001 r. 
16 lipca 2001 r. 

1 listopada 2001 r. 
28 listopada 2002 r. 

53 Dwunaste i trzynaste spotkanie Zespo-
u ds. przewy sze  nad przeszkodami; 

Komisja ds. eglugi powietrznej; 
Sekretariat 

Nowe przepisy dotycz ce definicji; pionowe i tymczasowe systemy odnie-
sienia; wysoko  bezwzgl dna dolotu; Mapa Minimalnej Bezwgl dnej
Wysoko ci Radarowej – ICAO; symbole mapowe wysoko ci bezwzgl d-
nych/poziomów lotu i pozycji podej cia ko cowego. Aktualizacja obowi -
zuj cych przepisów dotycz cych wiatowego Systemu Geodezyjnego – 
1984 (WGS-84); przeszkody, identyfikacja, lotniskowe minima operacyjne 
oraz informacje uzupe niaj ce na Mapie Podej cia Instrumentalnego – ICA-
O; wymogi jako ci danych lotniczych. 

23 lutego 2004 r. 
12 lipca 2004 r. 

25 listopada 2004 r. 

54 Ró ne ród a, mi dzy innymi Zalece-
nie 2.3/2 ze Spotkania Wydzia u
AIS/MAP (1998) oraz zalecenia ze 
spotka  OCP/14 i OPLINKP/1, Pro-
gram Kszta cenia i U wiadamiania ws. 
Bezpiecze stwa na Pasie Startowym 
(Runway Safety Education and Awa-
reness Programme), Sekretariat 

Definicje i nowe postanowienia, maj ce zastosowanie od 18 listopada 2010 
roku, dotycz ce Mapy Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektro-
nicznej). Minimalne trasowe wysoko ci bezwzgl dne, minimalne wysoko ci 
bezwzgl dne przewy sze  nad przeszkodami, adresy logowania, terminolo-
gia zwi zana z systemami dozorowania ATS, wymagania dotycz ce lotni-
czej bazy danych, pozycje (fix) i punkty podej cia, wymagania jako ciowe
dotycz ce danych lotniczych dla gradientów i k tów, informacja ostrzegaj -
ca o podej ciu pod ostrym k tem, czarny punkt i po rednie miejsce oczeki-
wania wraz z ich nowymi symbolami. 

2 marca 2007 r. 
16 lipca 2007 r. 

22 listopada 2007 r. 
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Przedmowa  Za cznik 4 – Mapy lotnicze

Zmiana ród o Temat
Data przyj cia 

Data wej cia w ycie 
Data zastosowania 

55
(Wyd. 11) 

Sekretariat przy asy cie RNPSORSG; 
propozycje AP/1; oraz Zalecenie 9/3 
IFPP/WG/WHL/1. 

4 marzec 2009 r. 
20 lipca 2009 r. 

19 listopada 2009 r. 

Definicje  i nowe przepisy zwi zane z terminologi  nawigacji opartej na 
charakterystykach (PBN); symbole dla turbin wiatrowych; hierarchia sym 
boli znacz cych punktów nawigacyjnych, oraz publikacja namiarów i kie-
runków tras dodatkowo w postaci warto ci geograficznych. 18 listopada 2010 r. 
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ROZDZIA  1.  DEFINICJE, ZASTOSOWANIE I DOST PNO

1.1. Definicje 

Je eli poni sze terminy s  u ywane w Normach i Zalecanych Metodach Post powania dla Map Lotniczych, to 
maj  nast puj ce znaczenia:  

Adres logowania/Logon address. Kod u ywany w celu logowania urz dzenia transmisji danych do jednostki 
ATS.

Aspekty czynnika ludzkiego/Human factors principles. Zasady, które maj  zastosowanie w lotniczym projek-
towaniu, certyfikowaniu, szkoleniu, dzia aniu i w obs udze technicznej, oraz które pozwalaj  znale
obszary wzajemnego oddzia ywania pomi dzy cz owiekiem, a innymi elementami systemu poprzez od-
powiednie uwzgl dnienie mo liwo ci ludzkich.  

Atrybut elementu/feature attribute. Charakterystyka elementu (ISO 19108 ).  

Uwaga. Atrybut elementu ma nazw , typ danych i dziedzin  warto ci z nim zwi zan .

Cecha/feature. Oddzielanie opisu zjawiska maj cego miejsce w wiecie rzeczywistym (ISO 19101*). 

Cykliczna kontrola nadmiarowa/CRC = Cyclic Redundancy Check. Algorytm matematyczny stosowany w 
odniesieniu do danych cyfrowych, zapewniaj cy odpowiedni poziom ochrony, zapobiegaj cy utracie 
lub zmianie danych.  

Czarny punkt/hot spot. Miejsce na polu ruchu naziemnego lotniska, w którym dosz o do kolizji lub wtargni cia 
na drog  startow  (lub istnieje ryzyko zaj cia w/w zdarze ) i w którym konieczna jest zwi kszona uwa-
ga pilotów/kierowców. 

Deklinacja magnetyczna/magnetic variation. Warto  ró nicy k towej pomi dzy pó noc  geograficzn  i pó no-
c  magnetyczn .

Uwaga. Podana warto  wskazuje, czy ró nica k towa jest wschodnia (E), czy zachodnia (W) w stosun-
ku do pó nocy geograficznej.  

Droga ko owania/taxiway. Okre lona droga na lotnisku l dowym, wyznaczona do ko owania statków powietrz-
nych i zapewniaj ca po czenie pomi dzy okre lonymi cz ciami lotniska, w czaj c:

a) Lini  ko owania do stanowiska postojowego/aircraft stand taxiline. Cz  p yty wyznaczona jako droga 
ko owania i przeznaczona do zapewnienia dost pu tylko do stanowisk postojowych statków powietrz-
nych; 

b)  Drog  ko owania po p ycie/apron taxiway. Cz  systemu dróg ko owania znajduj ca si  na p ycie i 
maj ca na celu zapewnienie ko owania bezpo rednio przez t  p yt ;

c) Drog  szybkiego zej cia/rapid exit taxiway. Droga ko owania, po czona pod k tem ostrym z drog
startow , która umo liwia l duj cym statkom powietrznym opuszczenie drogi startowej przy pr dko-
ciach wi kszych ni  osi gane na innych drogach ko owania, przez co skraca si  (do minimum) czas 

zajmowania drogi startowej.  

Droga ko owania powietrznego/air taxiway. Okre lona cie ka na powierzchni drogi startowej, wytyczona dla 
celów ko owania powietrznego podlotu mig owców.  

Droga lotnicza/airway. Obszar kontrolowany lub jego cz , ustanowiony w postaci korytarza.  

                                                
 Wszystkie standardy ISO zosta y wymienione na ko cu niniejszego rozdzia u.
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Za cznik 4 – Mapy lotnicze Rozdzia  1

Droga startowa/runway. Prostok tna powierzchnia wyznaczona na lotnisku l dowym, przygotowana do startów 
i l dowa  statków powietrznych.  

Elektroniczne zobrazowanie mapy lotniczej/electronic aeronautical chart display. Urz dzenie elektroniczne 
umo liwiaj ce za ogom lotniczym dogodne i nieopó nione planowanie trasy, monitorowanie trasy i 
nawigacj , poprzez wy wietlanie wymaganych informacji.  

Geodezyjna podstawa wymiarowa/geodetic datum. Minimalny zestaw parametrów, jaki jest wymagany do okre-
lenia po o enia i do orientacji lokalnego systemu odniesienia, w stosunku do globalnego systemu od-

niesienia.  

Geoida/geoid. Jest powierzchni  ekwipotencjaln  pola si y ci ko ci Ziemi, pokrywaj c  si  ze spokojnym 
(niezak óconym) poziomem mórz otwartych (MSL – redni poziom morza) przed u onym pod po-
wierzchniami kontynentów.  

Uwaga. Kszta t geoidy jest nieregularny za spraw  lokalnych zak óce  grawitacyjnych (wiatr, p ywy,
zasolenie, pr dy, itp.) a kierunek si y ci ko ci jest prostopad y do geoidy w ka dym jej punkcie. 

Izogona/isogonal. Linia wykre lona na mapie lub wykresie, cz ca punkty o tej samej warto ci deklinacji ma-
gnetycznej w okre lonym przedziale czasowym.  

Izogryf/isogriv. Linia wykre lona na mapie lub wykresie, cz ca punkty o jednakowej k towej ró nicy mi dzy 
pó noc  siatki nawigacyjnej a pó noc  magnetyczn .

Jako  danych/data quality. Stopie  lub poziom ufno ci, i  dostarczone dane spe niaj  wymagania u ytkownika 
pod wzgl dem dok adno ci, rozdzielczo ci i integralno ci.

Kalendarz/calendar. Wyra ny czasowy uk ad odniesienia, który zapewnia podstaw  dla okre lania pozycji cza-
sowej z dok adno ci  do jednego dnia (ISO 19108*).Kalendarz gregoria ski/gregorian calendar. Ka-
lendarz powszechnie stosowany, wprowadzony po raz pierwszy w 1582 r., który definiuje rok tropikal-
ny dok adniej ni  kalendarz  julia ski (ISO 19108*). 

Kolory hipsometryczne map/hypsometric tints. Zestawienie kolorów i ich odcieni, u ywane do wykazania stop-
ni wzniesie .

Ko owanie/taxiing. Ruch statku powietrznego po powierzchni lotniska przy u yciu w asnej mocy, wy czaj c
start i l dowanie.  

Linia drogi/track. Rzut toru lotu statku powietrznego na powierzchni  Ziemi, kierunek toru, w ka dym jego 
punkcie, jest zwykle wyra any w stopniach okre lanych do pó nocy (geograficznej, magnetycznej lub 
siatki).

Linia warstwicowa/contour line. Linia na mapie, cz ca punkty o tym samym wzniesieniu.  

Lotnicza trasa tranzytowa/air transit route. Okre lona droga ruchu wytyczona dla celów tranzytu mig owców.  

Lotnisko (Aerodrome). Wydzielony obszar na l dzie lub wodzie (w czaj c wszystkie budynki, instalacje i wy-
posa enie), w ca o ci lub w cz ci przeznaczony do wykonywania startów, l dowa  i naziemnego lub 
nawodnego ruchu statków powietrznych. 

Lotnisko dla mig owców/heliport. Lotnisko lub okre lony obszar przeznaczony do wykorzystania w ca o ci lub 
w cz ci do przylotów, odlotów i do ruchu naziemnego mig owców.  

Mapa lotnicza/aeronautical chart. Przedstawienie w specjalny sposób okre lonego terenu wraz z rodowiskiem 
technicznym i rze b  terenu, odpowiadaj ce potrzebom nawigacji lotniczej.  

Metadane/metadata. Dane na temat danych (ISO 19115*). 

Uwaga. Dane, które opisuj  i dokumentuj  dane. 
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Miejsce oczekiwania przy drodze startowej/runway-holding position. Okre lone miejsce przeznaczone do za-
bezpieczenia drogi startowej, powierzchni ograniczenia przeszkód lub krytycznych/czu ych stref 
ILS/MLS, gdzie ko uj ce statki powietrzne i pojazdy powinny si  zatrzyma  i oczekiwa , o ile organ 
kontroli lotniska nie wyda innego polecenia.  

Uwaga. We frazeologii radiotelefonicznej dla terminu: „miejsce oczekiwania przy drodze startowej” – 
stosowane jest wyra enie „punkt oczekiwania/holding point”.

Minima operacyjne lotniska/aerodrome operating minima. Limity wykorzystania lotniska dla celów:  

a)  startu statku powietrznego, wyra one w kategoriach zasi gu widzenia wzd u  drogi startowej i/lub wi-
dzialno ci oraz, je li jest to konieczne, warunków zachmurzenia; 

b)  l dowania przy podej ciu precyzyjnym oraz operacji l dowania, wyra one w kategoriach widzialno ci
i/lub zasi gu widzenia wzd u  drogi startowej oraz wysoko ci bezwzgl dnej/wzgl dnej decyzji (DA/H), 
odpowiednio do kategorii operacji; 

c)  l dowania przy podej ciu oraz operacji l dowania przy naprowadzaniu pionowym, wyra one w katego-
riach widzialno ci i/lub zasi gu widzenia wzd u  drogi startowej oraz wysoko ci bezwzgl d-
nej/wzgl dnej decyzji (DA/H); 

d)  l dowania przy/po podej ciu nieprecyzyjnym oraz operacji l dowania, wyra one w kategoriach wi-
dzialno ci i/lub zasi gu widoczno ci wzd u  drogi startowej, minimalnej wysoko ci bezwzgl d-
nej/wzgl dnej schodzenia (MDA/H) oraz, je li jest to konieczne, warunków zachmurzenia. 

Minimalna trasowa wysoko  bezwzgl dna/minimum en-route altitude (MEA). Wysoko  bezwzgl dna dla 
segmentu trasy, która zapewnia wystarczaj cy odbiór w a ciwych urz dze  nawigacyjnych oraz czno-
ci ATS, jest zgodna ze struktur  przestrzeni powietrznej i zapewnia wymagane przewy szenie nad 

przeszkodami. 

Minimalna wysoko  bezwzgl dna obszaru/area minimum altitude. Minimalna wysoko  bezwzgl dna obo-
wi zuj ca w warunkach meteorologicznych do lotu wed ug wskaza  przyrz dów (IMC), zapewniaj ca
minimalne przewy szenie nad przeszkodami znajduj cymi si  w okre lonym obszarze, którego granice 
stanowi  zwykle równole niki i po udniki. 

Minimalna wysoko  bezwzgl dna przewy sze  nad przeszkodami/minimum obstacle clearance altitude (MO-
CA). Minimalna wysoko  bezwzgl dna dla zdefiniowanego segmentu lotu, która zapewnia wymagane 
przewy szenie nad przeszkodami.

Minimalna wysoko  bezwzgl dna sektora/minimum sector altitude. Najni sza dopuszczalna wysoko  bez-
wzgl dna, która zapewni minimalne przewy szenie wynosz ce 300 m (1000 ft) nad wszystkimi obiek-
tami znajduj cymi si  w obszarze sektora o kszta cie ko a o promieniu 46 km (25 NM) i o rodku nad 
dan  pomoc  radionawigacyjn .

Naturalna powierzchnia Ziemi/Bare Earth. Powierzchnia Ziemi obejmuj ca zbiorniki wodne oraz trwa y lód i 
nieg, z wy czeniem ro linno ci i obiektów wykonanych przez cz owieka. 

Nawigacja obszarowa (RNAV)/Area navigation. Metoda nawigacji, która pozwala na loty statków powietrz-
nych po dowolnie okre lonym torze lotu w zasi gu naziemnych lub kosmicznych pomocy nawigacyj-
nych lub w granicach mo liwo ci urz dze  autonomicznych, albo przy stosowaniu kombinacji tych 
urz dze .

Uwaga. Termin nawigacja obszarowa zawiera w sobie nawigacj  opart  na charakterystykach, jak 
równie  inne rodzaje operacji, które nie s  zgodne z definicj  nawigacji opartej na charakterystykach. 

Nawigacja oparta na charakterystykach (PBN)/ Performance-based navigation (PBN). Nawigacja obszarowa, 
bazuj ca na wymaganiach charakterystyk dla statków powietrznych operuj cych po trasie ATS, zgodnie 
z procedur  podej cia wg przyrz dów lub w wyznaczonej przestrzeni powietrznej. 

Uwaga. Wymagania charakterystyk wyra one s  w specyfikacji nawigacji (specyfikacji RNAV, specyfi-
kacji RNP) w poj ciach dok adno ci, integralno ci, ci g o ci, dost pno ci i funkcjonalno ci, wymaga-
nej dla zamierzonej operacji w kontek cie koncepcji konkretnej przestrzeni powietrznej. 
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Numeryczny Model Pokrycia Terenu/Digital Elevation Model (DEM). Reprezentacja powierzchni terenu za 
pomoc  warto ci wzniesienia, podawanych dla ka dego punktu przeci cia si  zdefiniowanej siatki, od-
niesionej do powszechnie przyj tego uk adu wspó rz dnych. 

Uwaga. Jako DEM jest czasami okre lany Numeryczny Model Terenu (DTM – Digital Terrain Model).

Obrazowanie/portrayal. Sposób przedstawienia informacji (ISO 19117*). 

Odleg o  geodezyjna/geodesic distance. Najmniejsza odleg o  pomi dzy dwoma dowolnymi punktami po o-
onymi na okre lonej matematycznie powierzchni elipsoidalnej.  

Oznakowanie/marking. Symbol lub grupa symboli rozmieszczonych na powierzchni pola ruchu naziemnego w 
celu przekazywania informacji lotniczych.  

Pas drogi startowej/runway strip. Okre lony obszar obejmuj cy drog  startow  oraz zabezpieczenie przerwane-
go startu, przeznaczony do:  

a)  zmniejszenia ryzyka uszkodzenia statków powietrznych wypadaj cych z drogi startowej;  

b)  ochrony statków powietrznych przelatuj cych nad pasem drogi startowej w trakcie operacji startu lub 
l dowania.  

P yta/apron. Cz  powierzchni lotniska l dowego wydzielona dla postoju statków powietrznych, na której 
wysiadaj  lub wsiadaj  pasa erowie oraz odbywa si  za adunek lub wy adunek poczty lub towaru, za-
opatrywanie w paliwo, parkowanie lub obs uga techniczna statków. 

Pobocze/shoulder. Obszar s siaduj cy si  z brzegiem nawierzchni, przygotowany w taki sposób, by zapewnia
mo liwo  przej cia pomi dzy nawierzchni  a s siaduj c  z ni  powierzchni .

Podej cie ko cowe/final approach. Cz  procedury podej cia wed ug wskaza  przyrz dów, która rozpoczyna 
si  w wyznaczonej pozycji lub w punkcie podej cia ko cowego FAF albo FA, a gdy takiej pozycji lub 
punktu nie wyznaczono, zaczyna si :

a)  po zako czeniu ostatniego zakr tu proceduralnego, zakr tu podstawowego lub zakr tu na dolot w pro-
cedurze z dwoma zakr tami po 180 , je eli tak zaprojektowano procedur ,

b)  w punkcie przechwycenia ostatniego odcinka linii drogi okre lonej w procedurze podej cia, 

  ko czy si  w punkcie le cym w pobli u lotniska, od którego:  
1)  mo e by  wykonane l dowanie, lub  
2)  rozpoczyna si  procedura odlotu po nieudanym podej ciu.  

Podstawa odniesienia/datum. Ka da wielko  lub zestaw wielko ci mog cych s u y  za odniesienie lub pod-
staw  oblicze  innych wielko ci (ISO 19104*). 

Pole manewrowe/manoeuvring area. Cz  lotniska, z wy czeniem p yty, wykorzystywana do startów, l do-
wa  i ko owania statków powietrznych.  

Pole ruchu naziemnego/movement area. Cz  lotniska przeznaczona do startów, l dowa  i ko owania statków 
powietrznych, obejmuj ca pole manewrowe i p yt  postojow .

Pole wzlotów/landing area. Cz  pola ruchu naziemnego lotniska przeznaczona do startów i l dowa  statków 
powietrznych. 

Po o enie geograficzne/position geographical. Uk ad wspó rz dnych (szeroko  i d ugo  geograficzna) okre-
lonych w stosunku do matematycznej elipsoidy odniesienia, wskazuj cy po o enie punktu na po-

wierzchni Ziemi.  

Po rednie miejsce oczekiwania/intermediate holding position. Wyznaczone miejsce przeznaczone do kontroli 
ruchu, na którym ko uj ce statki powietrzne i pojazdy powinny zatrzyma  si  i oczekiwa  na dalsze ze-
zwolenie do kontynuowania, gdy takie b d  instrukcje z wie y kontrolnej lotniska. 

Poziom/level. Termin ogólny odnosz cy si  do pozycji w p aszczy nie pionowej statku powietrznego w locie i 
oznaczaj cy zarówno wysoko  wzgl dn , jak i wysoko  bezwzgl dn  lub poziom lotu.  
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Rozdzia  1                                                                                                                         Za cznik 4 – Mapy lotnicze

Poziom lotu/flight level. Powierzchnia o sta ym ci nieniu atmosferycznym odniesiona do ci nienia atmosferycz-
nego o warto ci 1013,2 hPa i oddzielona od innych tego rodzaju powierzchni okre lonymi ró nicami ci-
nienia. 

Uwaga 1. – Wysoko ciomierz barometryczny wyskalowany wed ug atmosfery wzorcowej:  

a) b dzie wskazywa  wysoko  bezwzgl dn  – je eli zosta  nastawiony na ci nienie QNH,  

b) b dzie wskazywa  wysoko  wzgl dn  nad poziom odniesienia QFE – je eli zosta  nastawiony 
na ci nienie QFE, 

c) mo e by  wykorzystywany do wskazywania poziomów lotów – je eli zosta  nastawiony na ci-
nienie 1 013,2 hPa.  

Uwaga 2. – Wyra enia „wysoko  wzgl dna” i „wysoko  bezwzgl dna” u yte w Uwadze 1 oznaczaj
wysoko ci uzyskane przez pomiar ci nienia, a nie wysoko ci geometryczne wzgl dne i bezwzgl dne.  

Pozycja lub punkt podej cia ko cowego/final approach fix or point. Pozycja lub punkt w procedurze podej cia
wed ug wskaza  przyrz dów, w którym rozpoczyna si  segment podej cia ko cowego procedury. 

Procedura oczekiwania/holding procedure. Zdefiniowany/ustalony manewr, który zapewnia utrzymywanie si
statku powietrznego w okre lonej przestrzeni powietrznej, podczas oczekiwania na dalsze zezwolenie. 

Procedura po nieudanym podej ciu/missed approach procedure. Procedura, wed ug której nale y post powa ,
je li podej cie do l dowania nie mo e by  kontynuowane.  

Procedura podej cia precyzyjnego/precision approach procedure. Procedura podej cia wed ug wskaza  przy-
rz dów z wykorzystaniem prowadzenia w azymucie i w cie ce schodzenia, przekazywanych przez ILS 
lub PAR.  

Procedura podej cia wed ug wskaza  przyrz dów(IAP)/instrument approach procedure. Szereg uprzednio 
ustalonych manewrów wykonywanych wed ug wskaza  przyrz dów pok adowych z okre lonym zabez-
pieczeniem przed zderzeniem z przeszkodami, od pozycji (fix) rozpocz cia podej cia pocz tkowego, 
lub – gdzie jest to stosowane – od pocz tku okre lonej trasy dolotu do punktu, od którego mo e by
wykonane l dowanie, a gdy l dowanie nie zosta o wykonane, do pozycji, w której obowi zuj  odpo-
wiednie kryteria przewy szenia nad przeszkodami dla lotu w fazie oczekiwania lub dla lotu po trasie. 

Procedura podej cia z widoczno ci /visual approach procedure. Szereg okre lonych manewrów z odniesie-
niem wzrokowym – od pozycji podej cia pocz tkowego lub, gdzie ma to zastosowanie, od pocz tku 
zdefiniowanej trasy dolotu do punktu, z którego mo na doko czy  l dowanie i dalej, je eli l dowanie 
nie zosta o zako czone, mo na wykona  procedur go-around.

Procedura z nawrotem/reversal procedure. Procedura umo liwiaj ca statkowi powietrznemu zmian  kierunku 
w segmencie podej cia pocz tkowego procedury podej cia wed ug wskaza  przyrz dów. Sekwencja 
mo e obejmowa  zakr ty proceduralne lub podstawowe.  

Próg drogi startowej/threshold. Pocz tek tej cz ci drogi startowej, która jest wykorzystywana do l dowania 
statków powietrznych. 

Przesuni ty próg/displaced threshold. Próg nieumiejscowiony na skraju drogi startowej.  

Przeszkoda/obstacle. Wszystkie sta e (o charakterze czasowym lub trwa ym) lub ruchome obiekty albo ich cz -
ci, które: 

a)  znajduj  si  w strefie przeznaczonej dla ruchu naziemnego statku powietrznego; lub 

b)  które przekraczaj  okre lon  powierzchni  przeznaczon  do ochrony statku powietrznego w locie; lub 

c) pozostaj  poza tymi zdefiniowanymi powierzchniami, a które zakwalifikowano jako stanowi ce zagro-
enie dla eglugi powietrznej. 

Uwaga. Termin „przeszkoda” jest u ywany w niniejszym Za czniku wy cznie dla przedstawienia na 
mapach obiektów mog cych stanowi  zagro enie dla bezpiecznego przelotu statków powietrznych pod-
czas operacji, dla których dana seria map zosta a przeznaczona. 
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Punkt drogi/waypoint. Ustalone miejsce geograficzne wykorzystywane do okre lenia trasy nawigacji obszaro-
wej lub toru lotu statku powietrznego stosuj cego nawigacj  obszarow . Punkty drogi okre lane s  ja-
ko: 

a) Punkt drogi „fly-by”/fly-by waypoint. Punkt, który wymaga przewidzenia momentu rozpocz cia zwro-
tu, umo liwiaj cego przechwycenie nast pnego odcinka trasy powietrznej lub procedury po stycznej;  

b) Punkt drogi „flyover”/flyover waypoint. Punkt, w którym rozpoczyna si  zakr t, umo liwiaj cy wej cie
na nast pny odcinek trasy lub procedury. 

Punkt meldowania/reporting point. Okre lone (nazwane) miejsce geograficzne, w stosunku do którego podaje 
si  pozycj  statku powietrznego w locie.  

Uwaga. Rozró nia si  trzy kategorie punktów meldowania: naziemne pomoce nawigacyjne, punkty 
przeci cia oraz punkty drogi. W kontek cie niniejszej definicji, punkt przeci cia to znacz cy punkt na-
wigacyjny wyra ony jako radiale, namiary oraz/lub odleg o ci od naziemnych pomocy nawigacyjnych. 
Punkt meldowania mo e by  oznaczony jako „na danie” lub jako „obowi zkowy”.

Punkt odniesienia lotniska/aerodrome reference point. Okre lone geograficznie po o enie lotniska.  

Punkt rozpocz cia procedury po nieudanym podej ciu/ APt = missed approach point. Punkt w procedurze 
podej cia wed ug wskaza  przyrz dów, w którym/przed którym musi zosta  rozpocz ta zalecana pro-
cedura po nieudanym podej ciu, aby nie zosta o naruszone minimalne wymagane przewy szenie nad 
przeszkodami.  

Punkt zmiany namiaru/change-over point. Punkt, w którym statek powietrzny wykonuj cy lot po segmencie 
trasy ATS (zdefiniowanym poprzez odniesienie do VOR) powinien zmieni  podstawowe wskazania 
nawigacyjne z obiektu znajduj cego si  za statkiem powietrznym na nast pny obiekt, znajduj cy si
przed statkiem powietrznym.  

Uwaga. Punkty zmiany namiaru ustanawiane s  w celu zapewnienia optymalnej równowagi mocy i ja-
ko ci sygna u pomi dzy obiektami na wszystkich poziomach, które maj  by  wykorzystywane oraz w ce-
lu zapewnienia wspólnego ród a wskazania azymutu wszystkim statkom powietrznym, dzia aj cym 
wzd u  tej samej cz ci segmentu trasy.  

Rejon informacji powietrznej/flight information region. Przestrze  powietrzna o okre lonych wymiarach, w 
której zapewniana jest s u ba informacji powietrznej i s u ba alarmowa.  

Rozdzielczo /resolution. Ilo  jednostek lub cyfr, z jak  mierzona lub obliczana warto  jest wyra ana i stoso-
wana.  

Rze ba terenu/relief. Nierówno ci we wzniesieniach powierzchni Ziemi przedstawione na mapach lotniczych za 
pomoc  warstwic, kolorów hipsometrycznych, cieniowania lub oznaczania punktów wysoko ciowych.  

Segment podej cia ko cowego/final approach segment. Segment procedury podej cia wed ug wskaza  przy-
rz dów, w którym ukierunkowanie i zni anie do l dowania powinno by  zako czone.  

Segment podej cia pocz tkowego/initial approach segment. Segment procedury podej cia wed ug wskaza
przyrz dów mi dzy pozycj  rozpocz cia podej cia pocz tkowego a pozycj  rozpocz cia podej cia po-
redniego lub (je li jest to stosowane) pozycj  albo punktem rozpocz cia podej cia ko cowego.  

Segment podej cia po redniego/intermediate approach segment. Segment procedury podej cia wed ug wskaza
przyrz dów pomi dzy: pozycj  rozpocz cia podej cia po redniego a pozycj  lub punktem rozpocz cia
podej cia ko cowego; zako czeniem procedury z nawrotem lub procedury z dwoma zakr tami po 180º 
lub procedury nawigacji zliczeniowej linii drogi a pozycj  lub punktem rozpocz cia podej cia ko co-
wego (wybra  w a ciwe).

Seria zbiorów danych/data set series. Kolekcja zbiorów danych zgodnych z t  sam  specyfikacj  produktu uzy-
skanego z danych (ISO 19115*). 

Sklepienie/canopy. Naturalna powierzchnia Ziemi uzupe niona o wysoko  ro linno ci.

S u ba ruchu lotniczego/air traffic service. Termin ogólny, maj cy ró ne znaczenia. Mo e oznacza  s u b
informacji powietrznej, s u b  alarmow , doradcz  s u b  ruchu lotniczego, s u b  kontroli ruchu lotni-
czego (s u b  kontroli obszaru, s u b  kontroli zbli ania lub s u b  kontroli lotniska).  
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Specyfikacja nawigacyjna/Navigation specification. Zestaw wymaga  dla statku powietrznego i dla za ogi, 
niezb dnych dla wspierania operacji bazuj cych na nawigacji opartej na charakterystykach, w okre lo-
nej przestrzeni powietrznej. Istniej  dwa rodzaje specyfikacji nawigacji:  

Specyfikacja wymaganej charakterystyki nawigacyjnej (RNP) / Required navigation performance (RNP) 
specification. Specyfikacja nawigacji, bazuj ca na nawigacji obszarowej, która zawiera wymaganie na 
monitorowanie charakterystyk i ostrzeganie, oznaczona przez przedrostek RNP, np. RNP 4, RNP 
APCH. 

Specyfikacja nawigacji obszarowej (RNAV) / Area navigation (RNAV) specification. Specyfikacja na-
wigacji bazuj ca na nawigacji obszarowej, która nie zawiera wymagania na monitorowanie charaktery-
styk i ostrzeganie, oznaczona przez przedrostek RNAV, np. RNAV 5, RNAV 1. 

Uwaga 1. Performance based navigation (PBN) Manual (Doc 9613), Volume II, zawiera szczegó owe 
wytyczne w sprawie specyfikacji nawigacji. 

Uwaga 2. Termin RNP, poprzednio definiowany jako „charakterystyka nawigacyjna konieczna do pro-
wadzenia operacji w okre lonej przestrzeni powietrznej”, zosta  usuni ty z tekstu Za cznika w zwi zku 
z tym, e koncepcja RNP zawarta jest w koncepcji PBN. Termin RNP jest u ywany wy cznie w kontek-
cie specyfikacji nawigacji, która wymaga monitorowania charakterystyk i ostrzegania, np. RNP 4 do-

tyczy statku powietrznego i wymaga  operacyjnych, w czaj c w to wymaganie 4 NM separacji oraz 
monitorowania charakterystyk i ostrzegania opisanych szczegó owo w PBN Manual (Doc 9613). 

Specyfikacja produktu uzyskanego z danych/data product specification. Szczegó owy opis zbioru danych lub 
serii zbiorów danych wraz z informacjami dodatkowymi, które pomog  w ich stworzeniu, dostarczaniu 
i stosowaniu przez drug  stron  (ISO 19131*). 

  Uwaga. Specyfikacja produktu uzyskanego z danych zapewnia opis przedmiotowej dziedziny i specyfi-
kacj  odwzorowania przedmiotowej dziedziny w zbiorze danych. Mo e by  stosowana do przygotowa-
nia, sprzeda y, wykorzystania ko cowego lub innych celów. 

Stanowisko postojowe statku powietrznego/aircraft stand. Okre lony obszar na p ycie lotniskowej przeznaczo-
ny do parkowania statków powietrznych.  

Stanowisko postojowe mig owca/helicopter stand. Stanowisko postojowe statku powietrznego przeznaczone do 
parkowania mig owców, w którym zosta y przewidziane operacje ko owania powietrznego oraz przy-
ziemienia i wzlotu mig owców.  

Stosowanie/application. Operowanie danymi i ich przetwarzanie w oparciu o wymagania u ytkownika (ISO 
19104*). 

Strefa identyfikacyjna obrony powietrznej/air defence identification zone. Specjalnie okre lona przestrze
powietrzna o sprecyzowanych wymiarach, w której, poza procedurami s u b ruchu lotniczego (ATS), 
od statków powietrznych wymaga si  stosowania specjalnych procedur identyfikacyjnych i/lub proce-
dur meldowania.  

Strefa niebezpieczna/danger area. Przestrze  powietrzna o okre lonych wymiarach, w której, w okre lonym 
czasie, mog  by  prowadzone dzia ania niebezpieczne dla przelatuj cych statków powietrznych.  

Strefa ograniczona/restricted area. Przestrze  powietrzna o okre lonych wymiarach nad obszarami l dowymi 
lub wodami terytorialnymi danego Pa stwa, w której loty statków powietrznych s  ograniczone do 
pewnych okre lonych warunków.  

Strefa podej cia ko cowego i startu (FATO) /FATO Final approach and take-off area. Okre lony obszar, nad 
którym ma miejsce ko cowa faza manewru podej cia w celu wykonania zawisu lub l dowania, i z któ-
rego rozpoczynany jest manewr startu. W przypadku wykorzystania strefy FATO przez mig owce o 
osi gach klasy 1, obszar ten obejmuje równie  rozporz dzaln  stref  przerwanego startu dla mig owca.

Strefa przyziemienia/touchdown zone. Cz  drogi startowej (poza progiem), w której l duj ce statki powietrz-
ne maj  pierwsz  styczno  z drog  startow .

Strefa przyziemienia i wzlotu (TLOF)/touch-down and lift-off area. Powierzchnia no na, na której mig owiec
mo e wykona  manewr przyziemienia lub oderwania si  od ziemi. 
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Strefa wolna od przeszkód(OFZ)/obstacle free zone. Przestrze  powietrzna nad wewn trzn  powierzchni  po-
dej cia, wewn trznymi powierzchniami przej ciowymi oraz powierzchni  przerwanego l dowania, a t
cz ci  pasa startowego, która jest okalana przez te p aszczyzny. W przestrzeni tej nie znajduj  si ad-
ne sta e przeszkody inne ni  przeszkody o ma ej masie i amliwej konstrukcji, niezb dne dla celów na-
wigacyjnych.  

Strefa zakazana/prohibited area. Przestrze  powietrzna o okre lonych wymiarach nad obszarami l dowymi lub 
wodami terytorialnymi danego Pa stwa, w której loty statków powietrznych s  zakazane.  

System dozorowania ATS/ATS surveillance system. Ogólne okre lenie oznaczaj ce: ADS-B, PSR, SSR lub 
jakikolwiek inny porównywalny system naziemny, który pozwala na identyfikacj  statku powietrznego.  

Uwaga. Jako porównywalny system naziemny rozumiany jest taki system, dla którego zosta o wykazane, 
poprzez analiz  porównawcz  lub inn  metodologi , i  posiada on poziom bezpiecze stwa i efektywno-
ci równy lub wy szy od monoimpulsowego SSR. 

cie ka schodzenia/glide path. Profil schodzenia/zni ania ustalony dla prowadzenia statku powietrznego w 
p aszczy nie pionowej, podczas wykonywania podej cia ko cowego. 

rodowisko techniczne/culture. Wszelkie elementy sztuczne zbudowane na powierzchni Ziemi, takie jak miasta, 
koleje i kana y.

wiat o punktowe/point light. Sygna wietlny widoczny bez dostrzegalnego promienia wietlnego. 

Teren/terrain. Powierzchnia Ziemi obejmuj ca naturalnie wyst puj ce elementy takie jak góry, wzgórza, grzbie-
ty, doliny, zbiorniki wodne, sta y lód i nieg, za wyj tkiem przeszkód. 

Trasa ATS/ATS route. Okre lona trasa przeznaczona do kanalizowania przep ywu ruchu wed ug potrzeby w 
celu zapewnienia s u b ruchu lotniczego.  

Uwaga 1. Termin „trasa ATS” u ywany jest do okre lenia odpowiednio: drogi lotniczej, trasy ze s u b
doradcz , trasy kontrolowanej lub niekontrolowanej, trasy dolotu lub odlotu, itp.  

Uwaga 2. Trasa ATS okre lana jest przez charakterystyki, które zawieraj : oznacznik trasy ATS, lini
drogi do/od znacz cych punktów nawigacyjnych, odleg o  mi dzy znacz cymi punktami nawigacyjny-
mi, wymagania dotycz ce meldunków i najni sz  bezpieczn  wysoko  bezwzgl dn , okre lon  przez 
w a ciw  w adz  ATS. 

Trasy dolotu/arrival routes. Trasy identyfikowane w procedurze podej cia wed ug wskaza  przyrz dów, w 
oparciu o które statek powietrzny mo e przej  z fazy lotu po trasie do pozycji podej cia pocz tkowego. 

Undulacja geoidy/geoid undulation. Odleg o  geoidy powy ej (pozytywna) lub poni ej (negatywna) matema-
tycznej elipsoidy odniesienia.  

Uwaga. W odniesieniu do zdefiniowanej elipsoidy wiatowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84), 
undulacj  geoidy jest ró nica mi dzy wysoko ci  elipsoidy a wysoko ci  ortometryczn .

Wektorowanie/vectoring. Zapewnienie statkom powietrznym prowadzenia nawigacyjnego poprzez podawanie 
okre lonych kursów, w oparciu o wykorzystanie systemu dozorowania ATS. 

Wska nik kierunku l dowania/landing direction indicator. Urz dzenie wskazuj ce aktualny kierunek wyzna-
czony do l dowania i startu statku powietrznego. 

Wysoko  bezwzgl dna/altitude. Pionowa odleg o  poziomu, punktu lub obiektu rozpatrywanego jako punkt, 
mierzona od redniego poziomu morza (MSL).  

Wysoko  bezwzgl dna dolotu/terminal arrival altitude (TAA). Najni sza wysoko  bezwzgl dna, która zapew-
ni minimalne przewy szenie nad przeszkodami wynosz ce 300 m (1 000 ft) nad wszystkimi obiektami 
znajduj cymi si  w obszarze o kszta cie wycinka ko a o promieniu 46 km (25 NM) i o rodku nad po-
zycj  podej cia ko cowego (IAF)  lub, gdy brak jest IAF – na pozycji rozpocz cia podej cia po rednie-
go (IF) – gdzie ko o jest ograniczone przez linie proste cz ce ko ce odcinka uku do IF. Ró ne strefy 
TAA wraz z procedur  podej cia powinny stanowi  obszar 360 stopni doko a IF. 
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Wysoko  bezwzgl dna przej ciowa/transition altitude. Wysoko , na której/poni ej której pozycja statku po-
wietrznego w p aszczy nie pionowej jest okre lana jako wysoko  bezwzgl dna.  

Wysoko  bezwzgl dna zapewniaj ca minimalne przewy szenie nad przeszkodami/obstacle clearance altitude 
- OCA lub wysoko  wzgl dna zapewniaj ca minimalne przewy szenie nad przeszkodami/obstacle 
clearance height - OCH. Najni sza wysoko  bezwzgl dna lub najni sza wysoko  wzgl dna nad 
wzniesieniem odno nego progu drogi startowej albo nad wzniesieniem lotniska, okre lona przy zacho-
waniu odpowiednich kryteriów przewy szenia nad przeszkodami. 

Uwaga 1. Wysoko  bezwzgl dna zapewniaj ca minimalne przewy szenie nad przeszkodami odniesiona 
jest do redniego poziomu morza, natomiast wysoko  wzgl dna zapewniaj ca minimalne przewy sze-
nie nad przeszkodami odniesiona jest do wzniesienia progu drogi startowe lub, w przypadku podej
nieprecyzyjnych, do wzniesienia lotniska lub wzniesienia progu drogi startowej, je eli znajduje si  on 
wi cej ni  2 m (7 ft) poni ej wzniesienia lotniska. Wysoko  wzgl dna zapewniaj ca minimalne prze-
wy szenie nad przeszkodami dla podej cia z kr eniem odniesiona jest do wzniesienia lotniska. 

Uwaga 2. Je li u ywane s  oba terminy, to dla wygody mo na je zapisywa  jako „wysoko  bezwzgl d-
na/wzgl dna zapewniaj ca minimalne przewy szenie nad przeszkodami” oraz w formie skrótu 
„OCA/H”.

Uwaga 3. W celu zaznajomienia si  ze specyficznymi zastosowaniami tej definicji, patrz Procedury s u b
eglugi powietrznej – operacje statków powietrznych (Doc 8168), tom I, cz  III, oraz tom II, cz  III.

Wysoko  elipsoidy (wysoko  geodezyjna)/ellipsoid height (geodetic height). Wysoko  odnosz ca si  do elip-
soidy odniesienia, mierzona od jej powierzchni, wzd u  linii normalnej do elipsoidy, przechodz cej 
przez okre lony punkt, dla którego jest okre lana wysoko .

Wysoko  ortometryczna/orthometric height. Wysoko  wzgl dna punktu odniesiona do geoidy, zwykle przed-
stawiana jako wzniesienie nad redni poziom morza (MSL).  

Wysoko  wzgl dna/height. Odleg o  pionowa poziomu, punktu lub obiektu rozpatrywanego jako punkt, mie-
rzona od okre lonego poziomu odniesienia.  

Wzniesienie/elevation. Pionowa odleg o  punktu lub poziomu na powierzchni Ziemi albo poziomu zwi zanego 
z t  powierzchni , mierzona od redniego poziomu morza (MSL).  

Wzniesienie lotniska/aerodrome elevation. Wzniesienie najwy szego punktu pola wzlotów.  

Zabezpieczenie wyd u onego startu/clearway. Okre lony prostok tny obszar na l dzie lub na wodzie, pozostaj -
cy pod kontrol  odpowiednich w adz, wybrany lub przygotowany jako miejsce, nad którym statek po-
wietrzny mo e wykona  cz  pocz tkowego wznoszenia si  do okre lonej wysoko ci wzgl dnej.  

Zabezpieczenie przerwanego startu/stopway. Okre lona prostok tna powierzchnia w terenie, na ko cu rozpo-
rz dzalnej d ugo ci rozbiegu, odpowiednio przygotowana do zatrzymania si  statku powietrznego w 
przypadku przerwanego startu.  

Zakr t proceduralny/procedure turn. Manewr, w którym wykonywany jest zakr t od wyznaczonej linii drogi, 
poprzedzony zakr tem w przeciwnym kierunku. Zakr t proceduralny ma na celu umo liwienia statkowi 
powietrznemu przechwycenie kierunku i lot w kierunku przeciwnym do wyznaczonej drogi.  

Uwaga 1. – Zakr ty proceduralne okre lane s  jako „lewe” lub „prawe”, stosownie do kierunku zakr -
tu pocz tkowego.  

Uwaga 2. – Zakr ty proceduralne mog  by  wykonywane w locie poziomym lub podczas zni ania, sto-
sownie do warunków ustalonych dla ka dej indywidualnej procedury.  

Zasi g widzenia wzd u  drogi startowej/RVR = runway visual range. Odleg o , w granicach której pilot statku 
powietrznego, znajduj cego si  na pod u nej osi drogi startowej, mo e dostrzec oznaczenia na po-
wierzchni drogi startowej lub wiat a wytyczaj ce pas startowy albo wskazuj ce jego lini rodkow .

Zbiór danych/data set. Daj ca si  zidentyfikowa  kolekcja danych (ISO 19131*).
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Znacz cy punkt nawigacyjny/significant point. Ustalone miejsce geograficzne wykorzystywane do okre lenia 
przebiegu trasy ATS lub toru lotu statku powietrznego oraz do innych celów nawigacyjnych i s u b
ATS.  

Uwaga. Rozró nia si  trzy kategorie punktów meldowania: naziemne pomoce nawigacyjne, punkty 
przeci cia oraz punkty drogi. W kontek cie niniejszej definicji, punkt przeci cia to znacz cy punkt na-
wigacyjny wyra ony jako radiale, namiary oraz/lub odleg o ci od naziemnych pomocy nawigacyjnych.

1.2 Zastosowanie 

1.2.1 Przepisy niniejszego Za cznika wchodz  w ycie z dniem 1 listopada 2001 r.  

Uwaga. Rozdzia  20 „Elektroniczne zobrazowanie mapy lotniczej – ICAO” wchodzi w ycie z dniem 28 listo-
pada 2002 r.  

1.2.2 Wszystkie mapy mieszcz ce si  w zakresie niniejszego Za cznika i zawieraj ce informacje lotnicze dato-
wane na 1 listopada 2001 r. lub wydane po tej dacie, musz  odpowiada  Normom odpowiednim dla danej mapy.  

1.2.2.1 Zalecenie. Ponadto, wszystkie tego typu mapy powinny odpowiada  Zalecanym Metodom Post powania 
i Procedurom dla danej mapy.  

1.3 Dost pno

1.3.1 Informacja. Umawiaj ce si  Pa stwo, na wniosek innego Umawiaj cego si  Pa stwa, zapewni wszystkie 
informacje dotycz ce jego terytorium, które s  niezb dne do zastosowania Norm niniejszego Za cznika. 

1.3.2 Mapy. Je li taki wymóg zostanie postawiony, Umawiaj ce si  Pa stwa zapewni  dost pno  map, w jaki-
kolwiek z ni ej wymienionych sposobów, je li ów sposób b dzie odpowiedni dla danej mapy lub pojedynczego 
arkusza serii map. 

Uwaga. Dost pno  map obejmuje przedstawione mapy cyfrowe.

1.3.2.1 W przypadku jakiejkolwiek mapy lub pojedynczego arkusza serii map, ca kowicie pokrywaj cego teryto-
rium tego Umawiaj cego si  Pa stwa, Pa stwo sprawuj ce jurysdykcj  prawn  nad tym terytorium zobowi zane 
jest do (do wyboru): 

a) samodzielnego sporz dzenia mapy lub arkusza,  

b) zlecenia sporz dzenia mapy b d  arkusza przez inne Umawiaj ce si  Pa stwo lub w a ciwy o rodek,  

c) dostarczenia danych niezb dnych do sporz dzenia mapy lub arkusza innemu Umawiaj cemu si  Pa -
stwu, które jest przygotowane do przyj cia obowi zku ich sporz dzenia.

1.3.2.2 W przypadku jakiejkolwiek mapy lub pojedynczego arkusza z serii map, obejmuj cych terytorium dwóch 
lub wi kszej liczby Umawiaj cych si  Pa stw, Pa stwa sprawuj ce jurysdykcj  prawn  nad danym terytorium 
okre l  sposób, w jaki mapa lub arkusz zostan  udost pnione. Tego rodzaju ustaleniu towarzyszy  b dzie w a-
ciwe uwzgl dnienie porozumie  o regionalnej egludze powietrznej oraz wszelkich programów przydzia u
rodków ustanowionych przez Rad  ICAO.  

Uwaga. Zwrot „porozumienia o regionalnej egludze powietrznej” odnosi si  do porozumie  zatwierdzonych 
przez Rad  ICAO, zawieranych zwykle w oparciu o doradztwo formu owane na spotkaniach po wi conych re-
gionalnej egludze powietrznej.  

1.3.3 Umawiaj ce si  Pa stwo podejmie wszelkie uzasadnione dzia ania zapewniaj ce adekwatno  i dok ad-
no  dostarczanych informacji i udost pnianych map lotniczych oraz zapewni ich aktualizacj  przez odpowiedni 
system aktualizacyjny. 
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1.3.4 Zalecenie. W celu usprawnienia ogólno wiatowej dystrybucji informacji o nowych technikach wykre lania 
map i metodach ich sporz dzania, nale y nieodp atnie udost pni  odpowiednie mapy sporz dzane przez Uma-
wiaj ce si  Pa stwa i przekaza  je innym Pa stwom, na zasadzie wymiany. 

Uwaga. Materia  instrukta owy nt. przygotowania map lotniczych, zawieraj cy przyk adowe formaty, przed-
stawiono w Podr czniku map lotniczych (Doc 8697). 

* Standard ISO 
19101 Informacja geograficzna – Model tworzenia norm
19104 Informacja geograficzna – Terminologia
19108 Informacja geograficzna – Schemat czasowy
19115 Informacja geograficzna – Metadane 
19117 Informacja geograficzna – Obrazowanie
19131   Informacja geograficzna – Specyfikacje produktów danych
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ROZDZIA  2.  PRZEPISY OGÓLNE 

Uwaga. Zawarte w niniejszym rozdziale Normy i Zalecane Metody Post powania maj  zastosowanie do 
wszystkich map lotniczych ICAO, chyba e zosta o to inaczej wskazane w przepisach tych map, których te przepi-
sy dotycz .

2.1 Wymogi operacyjne dla map 

Uwaga. Dla celów niniejszego Za cznika ca y lot statku powietrznego podzielony zosta  na nast puj ce fa-
zy:

Faza 1 – ko owanie statku powietrznego ze stanowiska postojowego do punktu startu; 

Faza 2 – start i wznoszenie statku powietrznego na tras , gdzie zapewniona jest s u ba ruchu lotniczego (ATS); 

Faza 3 – lot po trasie w strukturze tras ATS; 

Faza 4 – zni anie statku powietrznego na wysoko  podej cia do l dowania; 

Faza 5 – podej cie do l dowania oraz nieudane podej cie do l dowania; 

Faza 6 – l dowanie i ko owanie do stanowiska postojowego statku powietrznego. 

2.1.1  Ka dy rodzaj mapy dostarcza informacji odpowiednich do funkcji danej mapy, za  jej projekt odzwier-
ciedla zasady zwi zane z aspektami czynnika ludzkiego, umo liwiaj cymi jej optymalne wykorzystanie.  

Uwaga. Materia  instrukta owy dotycz cy zastosowania zasad zwi zanych z aspektami czynnika ludzkiego, 
zosta  przedstawiony w Podr czniku szkoleniowym w zakresie aspektów czynnika ludzkiego (Doc 9683).  

2.1.2  Ka dy rodzaj mapy dostarcza informacji w a ciwych dla danej fazy lotu oraz umo liwiaj cych bezpiecz-
ny i sprawny lot statku powietrznego. 

2.1.3  Przedstawienie informacji b dzie dok adne, wolne od przek ama  i prze adowania, jednoznaczne oraz 
czytelne w ka dych normalnych warunkach operacyjnych.  

2.1.4  Kolory i odcienie oraz rozmiar u ywanych czcionek b d  dobrane w odpowiedni sposób, umo liwiaj cy
atwo  odczytywania i interpretowania informacji przez pilota, w zró nicowanych warunkach o wietlenia natu-

ralnego i sztucznego.  

2.1.5  Informacje b d  przedstawione w formie umo liwiaj cej pilotowi szybkie ich przyswojenie, zgodnie z 
zakresem obowi zków i warunkami operacyjnymi.  

2.1.6  Sposób przedstawienia informacji zawartych na ka dym rodzaju mapy b dzie umo liwia  bezproblemo-
we przechodzenie pomi dzy ró nymi rodzajami map, stosownie do fazy lotu.  

2.1.7  Zalecenie. Mapy powinny by  zorientowane wed ug pó nocy geograficznej.  

2.1.8 Zalecenie. Podstawowa wielko  arkusza mapy powinna wynosi  210 x 148 mm (8,27 x 5,82 in) (A5).  
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2.2 Tytu y

Tytu  mapy lub serii map, opracowany zgodnie z przepisami podanymi w niniejszym Za czniku  
i odzwierciedlaj cy funkcj  mapy, b dzie brzmia  tak jak tytu  rozdzia u w a ciwego dla tej mapy (lub serii 
map), zmodyfikowany odpowiednio przez zastosowanie którejkolwiek z zawartych tu norm; wyj tkiem jest 
przypadek, gdy taki tytu  nie zawiera sformu owania „ICAO”, chyba e dana mapa jest zgodna ze wszystkimi 
Normami wyszczególnionymi w rozdziale 2 i z któr kolwiek z Norm okre lonych dla danej mapy.  

2.3 Informacje ró ne

2.3.1  Uk ad uwag na marginesie b dzie zgodny ze wskazówkami przedstawionymi w dodatku 1, z wyj tkiem 
sytuacji, gdy dla danej mapy uk ad ten jest sprecyzowany inaczej.  

2.3.2  Poni sze informacje b d  podane na awersie mapy, chyba e zostanie to inaczej okre lone w przepisach 
dla konkretnej mapy:  

a) oznaczenie lub tytu  serii mapy,  

Uwaga. Tytu  mo e by  podany jako skrót.  

b) nazwa i referencja arkusza,  

c) wskazanie nast pnego arkusza na ka dym marginesie, gdy ma to zastosowanie.  

2.3.3  Mapa b dzie posiada  legend  stosowanych symboli i skrótów. Legenda zostanie umieszczona na awer-
sie lub rewersie ka dej z map, z wyj tkiem sytuacji, gdy nie jest to praktyczne ze wzgl du na ilo  dost pnego 
miejsca (wówczas mo e by  wydana oddzielnie).  

2.3.4  Nazwa i adres o rodka sporz dzaj cego map  zostan  zamieszczone na marginesie mapy, z wyj tkiem 
sytuacji, gdy mapa wydawana jest jako cz  dokumentu lotniczego, wówczas tego rodzaju informacje mog
by  umieszczone na pierwszej stronie dokumentu.  

2.4 Symbole 

2.4.1  U ywane symbole b d  odpowiada  symbolom przedstawionym w dodatku 2 – Symbole Map ICAO; 
wyj tkiem jest sytuacja, gdy po dane jest umieszczenie na mapie lotniczej cech specjalnych lub elementów 
wa nych dla lotnictwa cywilnego, dla których nie ma aktualnie wyznaczonego symbolu ICAO – wówczas mo e
zosta  wybrany dowolny symbol pod warunkiem, e nie b dzie mylony z jakimkolwiek innym istniej cym sym-
bolem ICAO ani nie ograniczy czytelno ci mapy.  

Uwaga. Wielko  i uwypuklenie symboli oraz grubo  i odst py linii mog  by  zró nicowane, stosownie do 
skali i funkcji mapy, z uwzgl dnieniem znaczenia informacji, które przekazuj .

2.4.2  Bez wzgl du na przeznaczenie mapy, do przedstawiania naziemnych pomocy nawigacyjnych, punktów 
przeci cia oraz punktów drogi, na wszystkich mapach, na których si  one pojawiaj  zostan  zastosowane te 
same podstawowe symbole. 

2.4.3  Wybór symbolu do przedstawienia znacz cych punktów nawigacyjnych b dzie dokonany w oparciu o 
hierarchi  symboli, zgodnie z nast puj cym porz dkiem: naziemna pomoc nawigacyjna, punkt przeci cia, punkt 
drogi. Innymi s owy: symbol punktu drogi b dzie u yty tylko w przypadku, gdy dany znacz cy punkt nie istnieje 
ani jako naziemna pomoc nawigacyjna ani jako punkt przeci cia.

2.4.4  Pa stwa zapewni , i  do dnia 18 listopada 2010 roku, symbole b d  przedstawiane w sposób podany w 
punktach 2.4.2, 2.4.3 i w dodatku 2 – Symbole Map ICAO, symbol nr 121. 

2.4.5  Zalecenie. Pa stwa powinny zapewni , i  symbole s  przedstawiane w sposób podany w punktach 2.4.2, 
2.4.3 i w dodatku 2 – Symbole Map ICAO, symbol nr 121. 
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2.5 Jednostki miar 

2.5.1  Odleg o ci b d  odleg o ciami geodezyjnymi.

2.5.2  Odleg o ci b d  wyra one w kilometrach lub w milach morskich, albo w obu tych jednostkach, pod wa-
runkiem, e b d  w wyra ny sposób rozró nione.  

2.5.3  Wysoko ci bezwzgl dne, wzniesienia i wysoko ci wzgl dne b d  wyra one w metrach lub w stopach, 
albo w obu tych jednostkach pod warunkiem, e b d  w wyra ny sposób rozró nione.  

2.5.4  Odleg o ci liniowe na lotniskach oraz krótkie odleg o ci b d  wyra ane w metrach.  

2.5.5  Dok adno  podawania na mapach odleg o ci, wymiarów, wzniesie  i wysoko ci wzgl dnych b dzie
odpowiada  specyfikacji danej mapy.  

2.5.6  Jednostki miar u ywane do wyra enia odleg o ci, wysoko ci bezwzgl dnych, wzniesie  i wysoko ci
wzgl dnych b d  w widoczny sposób podane na awersie ka dej mapy.  

2.5.7  Wykresy przeliczeniowe (kilometry/mile morskie, metry/stopy) b d  podane na ka dej mapie, na której 
przedstawione s  odleg o ci, wzniesienia lub wysoko ci bezwzgl dne. Wykresy przeliczeniowe zostan  umiesz-
czone na awersie ka dej mapy.  

2.6 Skala i rzut kartograficzny/odwzorowanie 

2.6.1  Na mapach obejmuj cych du e obszary zostanie podana nazwa oraz podstawowe parametry zastosowa-
nego odwzorowania.  

2.6.2  Na mapach obejmuj cych ma e obszary, zostanie umieszczona wy cznie podzia ka.  

2.7 Data wa no ci informacji lotniczych 

Data wa no ci informacji lotniczych zostanie okre lona na awersie ka dej mapy.  

2.8 Pisownia nazw geograficznych 

2.8.1  We wszystkich zapisach b d  u ywane symbole alfabetu aci skiego.  

2.8.2  Nazwy miejsc i obiektów geograficznych w Pa stwach, które oficjalnie u ywaj  alfabetu aci skiego 
b d  przyj te w ich oficjalnej pisowni, cznie z akcentami i znakami diakrytycznymi, u ywanymi w odpowied-
nich alfabetach.  

2.8.3  Je eli na jakiejkolwiek mapie podano termin geograficzny (np. „przyl dek”, „punkt”, „zatoka”, „rzeka”) 
w formie skróconej, to zostanie podana pe na pisownia takiego wyrazu w j zyku u ywanym przez o rodek wy-
daj cy map , w odniesieniu do najbardziej istotnego przyk adu ka dego terminu. W skrótach podanych na mapie 
znaki interpunkcyjne nie b d  u ywane  

2.8.4  Zalecenie. W obszarach, na których nazwy aci skie nie zosta y oficjalnie ustalone ani przyj te oraz poza 
terytorium Umawiaj cych si  Pa stw, nazwy powinny by  transliterowane z alfabetu nie aci skiego na system 
pisowni u ywany przez o rodek wydaj cy map .
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2.9  Skróty 

2.9.1  Skróty b d  u ywane na mapach lotniczych zawsze tam, gdzie ich stosowanie b dzie uznane za w a ci-
we.

2.9.2  Zalecenie. Tam, gdzie ma to zastosowanie, skróty powinny by  wybierane z Procedur s u b nawigacji 
lotniczej – Skróty i kody ICAO (Doc 8400).  

2.10  Granice pa stwowe 

2.10.1  Na map  zostan  naniesione granice mi dzynarodowe, jednak linia ci g a granicy mo e zosta  przerwa-
na, je eli b dzie przes ania  dane o wi kszym znaczeniu dla u ytkowania mapy.  

2.10.2 Je eli mapa przedstawia terytorium wi cej ni  jednego Pa stwa, zostan  podane nazwy tych Pa stw.

Uwaga. W przypadku terytorium zale nego, nazwa Pa stwa suwerennego mo e zosta  dodana w nawiasach.  

2.11  Kolory 

Zalecenie.  Kolory stosowane na mapach powinny odpowiada  podanym w dodatku 3 – Przewodnik po stoso-
wanej kolorystyce.

2.12  Rze ba terenu 

2.12.1 Je eli mapa b dzie przedstawia  rze b  terenu, b dzie ona naniesiona w taki sposób, aby dostarczy
u ytkownikowi informacji w zakresie:  

a) orientacji i identyfikacji, 

b) bezpiecznego przewy szenia nad terenem,  

c) czytelno ci informacji lotniczych je li zosta y naniesione,  

d) planowania.  

Uwaga. Rze ba terenu jest zwykle przedstawiana za pomoc  warstwic, kolorów hipsometrycznych, oznacze
punktów wysoko ciowych i cieniowania wzniesie . O wyborze metody decyduje charakter i skala danej mapy 
oraz  jej przeznaczenie.  

2.12.2 Zalecenie. Na mapach, na których rze ba terenu przedstawiona zosta a za pomoc  kolorów hipsome-
trycznych, kolory powinny odpowiada  wzorom przedstawionym w Przewodniku po kolorach hipsometrycznych 
– dodatek 4.  

2.12.3 W przypadku zastosowania punktów wysoko ciowych wybiera si  punkty krytyczne.  

2.12.3.1 Je eli wysoko  punktu jest niepewna, powinna by  opisana znakiem ±.  

2.13  Strefy zakazane, ograniczone  
i niebezpieczne 

Na mapach, na których przedstawiono strefy zakazane, ograniczone lub niebezpieczne, podane zostanie odnie-
sienie albo inne ich oznaczenie, z mo liwo ci  pomini cia literowych kodów pa stw.

Uwaga. Literowe kody pa stw zosta y przedstawione we Wska nikach lokalizacji (Doc 7910).  
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2.14  Przestrze  powietrzna przypisana  
s u bie ruchu lotniczego 

2.14.1 Je eli mapa przedstawia przestrze  powietrzn  ATS, zostanie podana klasa przestrzeni powietrznej, ro-
dzaj, nazwa lub sygna  wywo awczy, jej granice pionowe oraz mo liwe do zastosowania cz stotliwo ci radiowe. 
Granice poziome zostan  przedstawione zgodnie z dodatkiem 2 – Symbole Map ICAO.  

2.14.2 Zalecenie. W przypadku map do lotów z widoczno ci  nale y przedstawi  te cz ci tabeli Klasyfikacji 
przestrzeni powietrznej ATS, opisane w Za czniku 11, które maj  zastosowanie do przestrzeni powietrznej po-
kazanej na mapie. Powinny one by  umieszczone na awersie b d  na rewersie ka dej z map.  

2.15  Deklinacja magnetyczna 

2.15.1 Na mapie nale y pokaza  pó noc geograficzn  i deklinacj  magnetyczn . Dok adno  podania deklinacji 
magnetycznej b dzie odpowiada  ustaleniom dla danej mapy.  

2.15.2 Zalecenie. Je eli mapa podaje deklinacj  magnetyczn , przedstawione warto ci powinny by  warto cia-
mi obliczonymi dla roku najbli szego dacie publikacji i podzielnego przez 5 (np. 1980, 1985). W wyj tkowych 
przypadkach, w których bie ca warto  by aby ró na o wi cej ni  1 , po zastosowaniu korekty dla zmiany rocz-
nej deklinacji, powinna by  zastosowana data i warto  po rednia.

Uwaga. Na mapie mo e zosta  podana data i zmiana roczna deklinacji.  

2.15.3 Zalecenie. Na mapach procedur wed ug wskaza  przyrz dów, w przeci gu maksymalnie 6 cykli AIRAC, 
powinno si  rozpocz  publikacj   zmiany deklinacji magnetycznej. 

2.15.4 Zalecenie. Dla du ych rejonów w z ów lotnisk, powinna by  zastosowana ujednolicona, zaokr glona 
warto  deklinacji magnetycznej, tak aby procedury, które s u  grupie lotnisk korzysta y z jednej, wspólnej 
warto ci deklinacji. 

2.16  Typografia 

Uwaga. Przyk ady rodzajów typografii odpowiednich do zastosowania w mapach lotniczych, zosta y podane 
w Podr czniku map lotniczych (Doc 8697).

2.17  Dane lotnicze 

2.17.1 Ka de Umawiaj ce si  Pa stwo zastosuje wszelkie niezb dne rodki w celu wprowadzenia prawid owo 
zorganizowanego systemu jako ci, obejmuj cego procedury, procesy i zasoby niezb dne do zarz dzania jako ci
na ka dym etapie zadaniowym, zgodnie z wytycznymi Za cznika 15, punkt 3.1.7. Zarz dzanie jako ci  na ka -
dym etapie zadaniowym b dzie mo liwe do zademonstrowania, je li b dzie to wymagane. Poszczególne Pa -
stwa maj  obowi zek dopilnowa , aby ustalone procedury by y realizowane dzi ki czemu w ka dej chwili mo -
na b dzie prze ledzi  dane lotnicze a  do ich ród a i skorygowa  wszelkie nieprawid owo ci lub b dy wykryte 
w trakcie sporz dzania mapy/aktualizacji okresowych lub podczas u ytkowania operacyjnego. 

Uwaga. Przepisy, którym podlega system jako ci zosta y przedstawione w Za czniku 15, rozdzia  3.  

2.17.2 Pa stwa maj  obowi zek dopilnowa , aby wymogi zwi zane z rozdzielczo ci  map odpowiada y wytycz-
nym podanym dla danej mapy, zgodnie z tym, co zosta o przedstawione w tabeli w dodatku 6.  

2.17.3 Umawiaj ce si  Pa stwa dopilnuj , aby zosta a zachowana poprawno  danych lotniczych w ca ym pro-
cesie przetwarzania danych, pocz wszy od pomiaru/punktu wyj ciowego, a sko czywszy na nast pnym przewi-
dywanym u ytkowniku. Wymogi w zakresie spójno ci danych lotniczych b d  uwzgl dnia y potencjalne ryzy-
ko, wynikaj ce z niepoprawno ci danych i zastosowania, dla którego dane s  przeznaczone. W konsekwencji, 
zastosowanie b dzie mia a nast puj ca klasyfikacja i poziomy spójno ci danych:  
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a) dane krytyczne, poziom spójno ci 1x10-8: u ycie zniekszta conych danych stwarza du e prawdopodobie -
stwo, e bezpiecze stwo lotu i l dowania statku powietrznego b dzie powa nie zagro one potencjaln  kata-
strof ,

b) dane wa ne, poziom spójno ci 1x10-5: u ycie zniekszta conych danych stwarza ma e prawdopodobie stwo, e
bezpiecze stwo lotu i l dowania statku powietrznego b dzie powa nie zagro one potencjaln  katastrof ,

c) dane zwyk e, poziom spójno ci 1x10-³: u ycie zniekszta conych danych stwarza bardzo ma e prawdopodo-
bie stwo, e bezpiecze stwo lotu i l dowania statku powietrznego b dzie powa nie zagro one potencjaln
katastrof .

2.17.4 Wymagania dotycz ce jako ci danych lotniczych, odnosz ce si  do klasyfikacji i spójno ci danych, b d
zgodne z informacjami podanymi w tabelach 1-5 dodatku 6.  

2.17.5 Podczas przechowywania lub przesy ania danych lotniczych w postaci elektronicznej, nale y je zabezpie-
czy  za pomoc  cyklicznej kontroli nadmiarowej (CRC). W celu zapewnienia poziomu spójno ci krytycznych i 
wa nych danych lotniczych, zgodnie z klasyfikacj  podan  w punkcie 3.2.8, nale y zastosowa  odpowiednio 32- 
lub 24-bitowy algorytm cyklicznej kontroli nadmiarowej (CRC). 

2.17.6 Zalecenie. W celu zapewnienia poziomu spójno ci zwyk ych danych lotniczych, zgodnie z klasyfikacj
podan  w punkcie 2.17.3, nale y zastosowa  16-bitowy algorytm cyklicznej kontroli nadmiarowej (CRC).  

Uwaga. Materia  instrukta owy odno nie wymaga  dotycz cych jako ci danych lotniczych (dok adno , roz-
dzielczo , spójno , ochrona oraz identyfikowalno ), zawarty jest w Podr czniku wiatowego Systemu Geo-
dezyjnego 1984 (WGS-84) (Doc 9674). Materia  uzupe niaj cy w odniesieniu do postanowie  dodatku 6, doty-
cz cych rozdzielczo ci mapy i integralno ci danych lotniczych, uj ty jest w dokumencie RTCA DO-201A oraz w 
dokumencie Europejskiej organizacji ds. wyposa enia lotnictwa cywilnego (EUROCAE) ED-77 — Wymagania 
lotnictwa odno nie informacji lotniczej (Industry Requirements for Aeronautical Information).  

2.18 Wspólne systemy odniesienia 

2.18.1 Poziome systemy odniesienia 

2.18.1.1 Jako poziomy (geodezyjny) system odniesienia b dzie stosowany wiatowy System Geodezyjny – 1984 
(WGS-84). Publikowane lotnicze wspó rz dne geograficzne (okre laj ce szeroko  i d ugo  geograficzn ) b d
wyra ane przy pomocy odniesienia geodezyjnego WGS-84.  

Uwaga. Szczegó owy materia  instrukta owy dotycz cy WGS-84 jest zawarty w podr czniku World Geodetic 
System — 1984 (WGS-84) Manual (Doc 9674). 

2.18.1.2 Wspó rz dne geograficzne, które zosta y przeliczone na geodezyjny uk ad odniesienia WGS-84, lecz 
których dok adno  obliczenia lub pomiaru nie spe nia wymaga  podanych w Za czniku 11, rozdzia  2 oraz w 
Za czniku 14, tom I i II, rozdzia  2, oznacza si  gwiazdk  (*).  

2.18.1.3 Dok adno  wspó rz dnych geograficznych powinna by  zgodna z wymaganiami dla danej serii map, 
zawartymi w dodatku 6, tabela 1. 

Uwaga. Specyfikacje dotycz ce okre lania i przekazywania (dok adno  pomiarów terenowych i spójno
danych) lotniczych wspó rz dnych opartych na WGS-84 dla pozycji geograficznych ustalonych przez s u by 
ruchu lotniczego, podane s  w Za czniku 11, rozdzia  2 i dodatku 5, tabela 1, a dla pozycji zwi zanych z lotni-
skami/heliportami, podane s  w Za czniku 14, tom I i II, rozdzia  2 oraz w dodatku 5 i 1,  tabela A5-1 i 1 (od-
powiednio). 

19/11/09 2-6 



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9 — 797 — Poz. 56

Rozdzia  2    Za cznik 4 – Mapy lotnicze 

2.18.2 Pionowy system odniesienia 

2.18.2.1 Jako pionowy system odniesienia b dzie stosowany redni poziom morza (MSL), który okre la relacj
mi dzy wysoko ci  wzgl dn  (wzniesieniem) zale n  od grawitacji a powierzchni  zwan  geoid .

Uwaga 1. W skali globalnej geoida najdok adniej odzwierciedla MSL. Okre lana jest powierzchnia ekwipo-
tencjalna pola si y ci ko ci Ziemi pokrywaj ca si  ze spokojnym (niezak óconym) poziomem mórz otwartych 
(MSL – redni poziom morza) przed u onym pod powierzchniami kontynentów. 

Uwaga 2. Wysoko ci wzgl dne (wzniesienia) zale ne od grawitacji s  tak e okre lane jako wysoko ci 
wzgl dne ortometryczne, podczas gdy odleg o ci punktów powy ej elipsoidy s  okre lane jako wysoko ci elipso-
idalne. 

2.18.2.2 Oprócz wzniesienia wzgl dem MSL, dla wyznaczonych punktów na Ziemi podaje si  tak e undulacj
geoidy (w odniesieniu do elipsoidy WGS-84), je li tak podano dla poszczególnej mapy. 

Uwaga. Specyfikacje dotycz ce okre lania i przekazywania (dok adno  pomiarów terenowych i spójno
danych) danych o wzniesieniu i undulacji geoidy w okre lonych pozycjach na lotniskach/heliportach, podane s
w Za czniku 14, tom I i II, rozdzia  2 oraz w dodatku 5 i 1 tabela A5-2 i 2 (odpowiednio).

2.18.2.3 Dok adno  publikowanej na mapie warto ci wzniesienia i undulacji geoidy odpowiada wymaganiom 
podanym dla okre lonej serii map oraz zapisom tabeli 2 dodatku 6. 

2.18.3 Czasowy system odniesienia 

2.18.3.1 Jako czasowy uk ad odniesienia b dzie stosowany kalendarz gregoria ski i czas uniwersalny skoordy-
nowany (UTC). 

2.18.3.2 Je eli do sporz dzania map wykorzystywany jest inny tymczasowy system odniesienia zostanie to 
podane w cz ci GEN 2.1.2 w AIP. 
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ROZDZIA  3. MAPA PRZESZKÓD LOTNISKOWYCH  
– ICAO TYP A (OGRANICZENIA OPERACYJNE) 

3.1 Funkcja 

W po czeniu z odpowiedni  informacj  opublikowan  w AIP, mapa b dzie dostarcza  niezb dnych danych 
umo liwiaj cych operatorowi zastosowanie si  do ogranicze  operacyjnych, przedstawionych w Za czniku 6, 
cz  I, rozdzia  5 oraz cz  III, sekcja II, rozdzia  3.  

3.2 Dost pno

3.2.1 Mapa Przeszkód Lotniskowych – ICAO Typ A (Ograniczenia Operacyjne), b dzie dost pna w sposób 
przedstawiony w punkcie 1.3.2, dla wszystkich lotnisk regularnie wykorzystywanych przez mi dzynarodowe 
lotnictwo cywilne, wyj tek stanowi  lotniska, na których nie wyst puj adne przeszkody w obszarze cie ki 
lotu przy starcie statków powietrznych lub dla których istnieje Mapa Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO 
(elektroniczna), wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 5 niniejszego Za cznika.

3.2.2 W przypadku, gdy mapa nie jest wymagana ze wzgl du na brak przeszkód w obszarze cie ki lotu przy 
starcie statków powietrznych, stosowne o tym powiadomienie zostanie opublikowane w AIP.  

3.3 Jednostki miar 

3.3.1 Wzniesienia b d  podawane z dok adno ci  do 0,5 m lub 1ft .  

3.3.2 Wymiary liniowe b d  podawane z dok adno ci  do 0,5 m.  

3.4 Zasi g i skala mapy 

3.4.1 Zasi g ka dej mapy b dzie wystarczaj cy do pokazania wszystkich przeszkód.  

Uwaga. Odizolowane i odleg e przeszkody, które niepotrzebnie zwi ksza yby wielko  arkusza mapy, mog
by  pokazane za pomoc  odpowiedniego symbolu i strza ki, przy za o eniu, i  podane zostan  odleg o  i namiar 
od ko ca drogi startowej oraz wzniesienie.  

3.4.2 Skala pozioma powinna mie ci  si  w przedziale od 1:10 000 do 1:15 000.  

3.4.3 Zalecenie. Powinna zosta  zastosowana skala pozioma 1:10 000.

Uwaga. Je li przyspieszy to sporz dzenie mapy, mo liwe jest zastosowanie skali 1:20 000.  

3.4.4 Skala pionowa b dzie dziesi  razy wi ksza od skali poziomej.  

3.4.5 Podzia ki - podzia ki poziome i pionowe, opisane zarówno w metrach, jak i w stopach, powinny by
umieszczone na mapach.  
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3.5 Format 

3.5.1 Mapy przedstawia  b d  plan i profil ka dej drogi startowej, zwi zane z ni  zabezpieczenie przerwanego 
startu (SWY) lub zabezpieczenie wyd u onego startu (CWY), sektor cie ki wznoszenia oraz przeszkody.  

3.5.2 Profil ka dej drogi startowej, zabezpieczenia przerwanego startu (SWY), zabezpieczenia wyd u onego 
startu (CWY) oraz przeszkody w sektorze cie ki wznoszenia, zostan  przedstawione nad odpowiadaj cym im 
planem. Profil alternatywnego sektora cie ki wznoszenia, zawiera  b dzie odwzorowanie cie ki wznoszenia i 
umieszczony b dzie nad odpowiadaj cym mu planem w sposób najbardziej odpowiedni dla celów natychmia-
stowej interpretacji zawartej informacji.  

3.5.3 Na ca ym profilu, z wyj tkiem drogi startowej, zostanie naniesiona siatka. Za punkt zerowy dla warto ci
pionowych zostanie przyj ty redni poziom morza. Za punkt zerowy dla warto ci poziomych zostanie przyj ty 
koniec drogi startowej, po o ony najdalej od odno nego sektora cie ki wznoszenia. Znaczniki podzia u zostan
umieszczone wzd u  podstawy siatki oraz wzd u  jej skrajnych linii pionowych.  

3.5.3.1 Zalecenie. Odst py mi dzy poziomymi liniami siatki powinny wynosi  30 m (100 ft), za  mi dzy liniami 
pionowymi – 300 m (1 000 ft).

3.5.4 Na mapie powinny by  umieszczone:  

a) tabela przeznaczona do rejestrowania danych operacyjnych, okre lonych w punkcie 3.8.3,  

b) tabela przeznaczona do rejestrowania poprawek i dat ich wprowadzenia.

3.6 Identyfikacja 

Mapa b dzie identyfikowana nazw  Pa stwa, w którym znajduje si  lotnisko, nazw  miasta lub miejscowo ci 
obs ugiwanej przez lotnisko, nazw  lotniska oraz oznacznikiem drogi startowej. 

3.7 Deklinacja magnetyczna 

Na mapie b dzie podana deklinacja magnetyczna z dok adno ci  do 1  oraz data wprowadzenia tej informacji.  

3.8 Dane lotnicze 

3.8.1 Przeszkody 

3.8.1.1 Obiekty znajduj ce si  w sektorze cie ki wznoszenia, które wystaj  powy ej p askiej powierzchni o 
nachyleniu 1,2%, maj cej zwykle wspólny pocz tek z sektorem cie ki wznoszenia, uwa ane b d  za przeszko-
dy; wyj tek stanowi  obiekty znajduj ce si  ca kowicie poni ej „p aszczyzny cienia” innych przeszkód, zgodnie 
z zapisem w punkcie 3.8.1.2, które nie musz  by  przedstawiane na mapie. Obiekty ruchome (np. odzie, poci -
gi, ci arówki), które mog  wystawa  powy ej p aszczyzny o nachyleniu 1,2%, b d  uwa ane za przeszkody, 
jakkolwiek nie b d  uwa ane za przeszkody mog ce stworzy  „p aszczyzn  cienia”.

3.8.1.2 Za „p aszczyzn  cienia” danej przeszkody uwa a si  p aszczyzn  zaczynaj c  si  w linii poziomej, prze-
chodz cej przez wierzcho ek przeszkody pod k tem prostym do osi sektora cie ki wznoszenia. P aszczyzna
pokrywa ca  szeroko  sektora cie ki wznoszenia i rozci ga si  do p aszczyzny zdefiniowanej w punkcie 
3.8.1.1 lub do nast pnej wy szej przeszkody, je eli ta pojawia si  pierwsza. Na d ugo ci pierwszych 300 m (1 
000 ft) sektora cie ki wznoszenia, „p aszczyzny cienia” s  p aszczyznami poziomymi, a poza tym odcinkiem – 
p aszczyznami o nachyleniu 1,2%.  
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3.8.1.3 Je eli istnieje prawdopodobie stwo, i  przeszkoda tworz ca „p aszczyzn  cienia” zostanie usuni ta, to na 
mapie pokazane zostan  przeszkody, które dotychczas pozostawa y w jej cieniu.  

3.8.2 Sektor cie ki wznoszenia 

3.8.2.1 Sektor cie ki wznoszenia jest czworok tem na powierzchni Ziemi, le cym bezpo rednio pod cie k
wznoszenia i symetrycznie rozmieszczonym wzgl dem cie ki wznoszenia. Obszar ten ma nast puj ce cechy:  

a) zaczyna si  na ko cu obszaru zadeklarowanego jako odpowiedni dla startów statków powietrznych 
(tzn. na ko cu drogi startowej lub zabezpieczenia wyd u onego startu (CWY), je li ono wyst puje);  

b) jego szeroko  w punkcie pocz tkowym wynosi 180 m (600 ft) i zwi ksza si , zgodnie ze wspó czyn-
nikiem 0,25D, do maksymalnej szeroko ci 1800 m (6000 ft), gdzie D okre la odleg o  od punktu po-
cz tkowego;  

c) rozci ga si  do punktu, poza którym nie wyst puj adne przeszkody lub na odleg o  10 km (5,4 NM), 
w zale no ci od tego, która z tych odleg o ci jest mniejsza.  

3.8.2.2 W przypadku dróg startowych wykorzystywanych przez statki powietrzne o ograniczeniach operacyj-
nych, które nie wykluczaj  zastosowania gradientu cie ki wznoszenia, mniejszego ni  1,2%, d ugo  sektora 
cie ki wznoszenia, okre lona w punkcie 3.8.2.1 c), zostanie zwi kszona do odleg o ci nie mniejszej ni  12 km 

(6,5 NM), a nachylenie p aszczyzny, okre lone w punktach 3.8.1.1 i 3.8.1.2, zostanie zredukowane do wielko ci
1% lub mniejszej.  

Uwaga. Je li p aszczyzna orientacyjna o stopniu nachylenia 1% nie styka si  z adnymi przeszkodami, to mo-
e zosta  obni ona do punktu, w którym zetknie si  z pierwsz  przeszkod .

3.8.3 Deklarowane d ugo ci 

3.8.3.1 Poni sze informacje dla ka dego kierunku wszystkich dróg startowych zostan  wprowadzone w specjal-
nie do tego celu przeznaczonym miejscu:  

a) rozporz dzalna d ugo  rozbiegu (TORA),  

b) rozporz dzalna d ugo  przerwanego startu (ASDA),  

c) rozporz dzalna d ugo  startu (TODA), 

d) rozporz dzalna d ugo  l dowania (LDA).  

Uwaga. W Za czniku 14, tom I, za cznik A, sekcja 3, podano wytyczne dotycz ce deklarowanych d ugo ci.

3.8.3.2 Zalecenie. - Na mapach, na których deklarowana d ugo  nie jest podawana z uwagi na to, i  z drogi 
startowej mo na korzysta  wy cznie w jednym kierunku, droga startowa powinna by  oznaczana jako „nieprze-
znaczona do wykonania startu, l dowania, lub obu tych czynno ci”.

3.8.4 Plan i profil 

3.8.4.1  Plan b dzie przedstawia :

a)  zarys dróg startowych zaznaczony lini  ci g , z uwzgl dnieniem d ugo ci, szeroko ci, kierunku magnetycz-
nego podanego z dok adno ci  do 1  oraz z numerem drogi startowej;  

b) zarys zabezpieczenia wyd u onego startu zaznaczony lini  przerywan , z uwzgl dnieniem d ugo ci i ozna-
czenia;
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c)  sektory cie ek wznoszenia zaznaczone lini  przerywan  oraz ich osie, zaznaczone cienk  lini , sk adaj c
si  z krótkich i d ugich kresek;  

d)  alternatywne sektory cie ki wznoszenia; je li na mapie przedstawione s  alternatywne sektory cie ki wzno-
szenia, których o  nie jest zgodna z przed u eniem osi drogi startowej, to zostan  podane uwagi wyja niaj ce 
znaczenie tego rodzaju obszarów; 

e)  przeszkody, w czaj c:

1) dok adn  lokalizacj  ka dej z przeszkód, wraz z symbolem wskazuj cym jej rodzaj; 

2) wzniesienie i oznaczenie ka dej z przeszkód; 

3) zasi g penetracji sektora cie ki wznoszenia przez przeszkody o du ej rozci g o ci poziomej, czytelnie 
przedstawiony w legendzie mapy.  

Uwaga. Nie wyklucza to konieczno ci wskazania krytycznych punktów wysoko ciowych w sektorze cie ki
wznoszenia. 

3.8.4.1.1 Zalecenie. Nale y poda  cechy nawierzchni drogi startowej oraz zabezpieczenia przerwanego startu.

3.8.4.1.2 Zalecenie. Zabezpieczenia przerwanego startu powinny by  oznaczone oraz przedstawione za pomoc
linii przerywanej.

3.8.4.1.3 Je eli mapa przedstawia zabezpieczenia przerwanego startu, podane zostan  d ugo ci ka dego z tych 
zabezpiecze .

3.8.4.2  Profil b dzie przedstawia :

a) profil osi drogi startowej, wykre lony lini  ci g  oraz profile osi zabezpiecze  przerwanego startu i zabez-
piecze  wyd u onego startu, wykre lone lini  przerywan ;

b) wzniesienie osi drogi startowej na ka dym jej ko cu, na zabezpieczeniu przerwanego startu oraz na pocz tku 
ka dego sektora cie ki wznoszenia, jak równie  na ka dej istotnej zmianie nachylenia drogi startowej i za-
bezpieczenia przerwanego startu;  

c) przeszkody, w czaj c:

1) ka d  przeszkod  zaznaczon  na mapie, lini  ci g  pionow , poprowadzon  od dogodnej linii siatki 
przez przynajmniej jeszcze jedn  lini  siatki, do wzniesienia wierzcho ka przeszkody; 

2) oznaczenie ka dej przeszkody; 

3) zasi g penetracji sektora cie ki wznoszenia przez przeszkody o du ej rozci g o ci poziomej, czytelnie 
przedstawiony w legendzie mapy. 

Uwaga. Na profilu mo e by  naniesiony profil przeszkód sk adaj cy si  z linii cz cej wierzcho ki ka dej
znacz cej przeszkody i reprezentuj cy „p aszczyzn  cienia”  stworzon  przez te kolejne znacz ce  
przeszkody.  

3.9 Dok adno

3.9.1 Na mapie b dzie podana informacja o uzyskanym stopniu dok adno ci.  

3.9.2 Zalecenie. Wymiary poziome oraz wzniesienia drogi startowej, zabezpieczenia przerwanego startu i za-
bezpieczenia wyd u onego startu, które maj  by  podane na mapie, powinny by  okre lone z dok adno ci  do 
0,5m (1 ft).

3.9.3 Zalecenie. Stopie  dok adno ci prac wykonanych w terenie oraz dok adno  przy sporz dzaniu mapy po-
winien by  na tyle du y, aby pomiary w sektorach cie ek wznoszenia mog y by  dokonane na mapie, z nast pu-
j cymi maksymalnymi odchyleniami: 
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1) odleg o ci: 5 m (15 ft) w punkcie pocz tkowym, zwi kszaj ce si  wed ug wspó czynnika 1:500, 

2) wysoko ci: 0,5 m (1,5 ft) na odcinku pierwszych 300 m (1 000 ft), zwi kszaj ce si  wed ug wspó czynnika
1:1000. 

3.9.4 Uk ad odniesienia. Je eli brak jest dok adnego pionowego uk adu odniesienia, musi zosta  podane wznie-
sienie zastosowanego odniesienia razem z identyfikacj , i  jest ono „przyj te”.
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ROZDZIA  4. MAPA PRZESZKÓD LOTNISKOWYCH  
– ICAO TYP B 

4.1 Funkcja 

Mapa b dzie dostarcza  informacji wymaganych dla  zrealizowania nast puj cych zada :

a) wyznaczenia minimalnych bezpiecznych wysoko ci bezwzgl dnych/wzgl dnych, cznie z wysoko ciami 
obowi zuj cymi w procedurach kr enia z widoczno ci ,

b) okre lenia procedur stosowanych w nag ych przypadkach/stanach zagro enia podczas startów lub l do-
wa  statków powietrznych,  

c) zastosowania kryteriów przewy szenia nad przeszkodami i oznaczenia przeszkód,  

d) dostarczenia materia u ród owego do innych map lotniczych.  

4.2 Dost pno

4.2.1 Zalecenie. Mapy Przeszkód Lotniskowych – ICAO Typ B b d  dost pne w sposób przedstawiony w punkcie 
1.3.2, dla wszystkich lotnisk regularnie wykorzystywanych przez mi dzynarodowe lotnictwo cywilne, wyj tek
stanowi  lotniska, dla których istnieje Mapa Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektroniczna), wykona-
na zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale 5 niniejszego Za cznika.

4.2.2 Je li udost pniona zostanie mapa cz ca przepisy zawarte w rozdziale 3 i 4 niniejszego Za cznika, 
otrzyma ona nazw  Mapy Przeszkód Lotniskowych – ICAO (Kompleksowa).  

4.3 Jednostki miar 

4.3.1 Wzniesienia b d  podawane z dok adno ci  do 0,5 m lub 1ft.  

4.3.2 Wymiary liniowe b d  podawane z dok adno ci  do 0,5 m.  

4.4 Zasi g i skala mapy 

4.4.1 Zasi g ka dej mapy b dzie wystarczaj cy do pokazania wszystkich przeszkód.  

Uwaga. Odizolowane i odleg e przeszkody, które niepotrzebnie zwi ksza yby wielko  arkusza mapy, mog
by  pokazane przy pomocy odpowiedniego symbolu i strza ki, przy za o eniu, i  podane zostan  odleg o  i na-
miar od punktu odniesienia lotniska oraz wzniesienie.  

4.4.2 Skala pozioma b dzie mie ci  si  w przedziale od 1:10 000 - 1:20 000.  

4.4.3 Na mapie zawarta zostanie pozioma podzia ka liniowa, podaj ca zarówno metry, jak i stopy. Je li b dzie to 
konieczne, przedstawiona zostanie równie  podzia ka liniowa w kilometrach oraz w milach morskich.  
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4.5 Format 

Mapa zawiera  b dzie:  

a) wszelkie niezb dne wyja nienia dotycz ce zastosowanego rzutu kartograficznego/ odwzorowania,  

b) wszelkie konieczne oznaczenia dotycz ce u ytej siatki topograficznej,  

c) zapis wskazuj cy, i  przeszkody penetruj ce powierzchni  s  okre lonymi przez Za cznik 14, tom I, roz-
dzia  4,  

d) tabel  przeznaczon  do rejestrowania poprawek i dat ich wprowadzenia,  

e) poza lini  obrysu ka d  minut  szeroko ci i d ugo ci geograficznej zaznaczon  w stopniach i minutach.  

Uwaga. Równole niki i po udniki mog  by  pokazane w tre ci mapy.  

4.6 Identyfikacja 

Mapa b dzie identyfikowana nazw  Pa stwa, w którym znajduje si  lotnisko, nazw  miasta lub miejscowo ci 
obs ugiwanej przez lotnisko oraz nazw  lotniska.  

4.7 rodowisko techniczne i topografia 

4.7.1 Informacje na temat hydrografii b d  ograniczone do minimum.  

4.7.2 Mapa b dzie przedstawia  budynki oraz inne obiekty zwi zane z lotniskiem. Wsz dzie tam, gdzie jest to 
mo liwe, zostan  one pokazane zgodnie ze skal .

4.7.3 Mapa b dzie przedstawia  wszystkie obiekty sztuczne b d  naturalne, które wystaj  powy ej okre lonych 
w punkcie 4.9 powierzchni startowych i podej cia do l dowania lub przewy szenia nad przeszkodami i które s
okre lone w Za czniku 14, tom I, rozdzia  4.  

4.7.4 Mapa b dzie przedstawia  drogi i trasy kolejowe, znajduj ce si  w obszarze startów i podej  do l dowania 
statków powietrznych, na odcinku krótszym ni  600 m (2 000 ft) od ko ca drogi startowej lub przed u e  drogi 
startowej.  

Uwaga. Mapa mo e przedstawia  nazwy geograficzne obiektów, je eli s  to wyró niaj ce si  obiekty.  

4.8  Deklinacja magnetyczna 

Na mapie b dzie przedstawiona ró a kierunków zorientowana na pó noc geograficzn  lub punkt pó nocny, ze 
wskazaniem deklinacji magnetycznej z dok adno ci  do 1°, wraz z dat  wprowadzenia informacji o deklinacji 
magnetycznej i jej zmiany rocznej.  

4.9  Dane lotnicze 

4.9.1 Mapy b d  przedstawia :

a) punkt odniesienia lotniska oraz jego wspó rz dne geograficzne, wyra one w stopniach, minutach i sekun-
dach;
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b) zarys dróg startowych zaznaczony lini  ci g ;

c) d ugo  i szeroko  drogi startowej;  

d) kierunek magnetyczny drogi startowej, podany z dok adno ci  do 1º oraz numer drogi startowej;  

e) wzniesienie osi drogi startowej na ka dym jej ko cu, na zabezpieczeniu przerwanego startu oraz na pocz tku 
ka dej strefy startu i podej cia do l dowania statków powietrznych, jak równie  na ka dej istotnej zmianie 
nachylenia drogi startowej i zabezpieczenia przerwanego startu;  

f) drogi ko owania, p yty lotniskowe i p aszczyzny postojowe, okre lone jako pe ni ce te funkcje oraz ich zary-
sy, naniesione za pomoc  linii ci g ej;

g) zabezpieczenia przerwanego startu, okre lone jako pe ni ce tak  funkcj  i naniesione na map  za pomoc
linii przerywanej;  

h) d ugo  ka dego zabezpieczenia przerwanego startu;  

i) zabezpieczenia wyd u onego startu, okre lone jako pe ni ce t  funkcj , naniesione za pomoc  linii przery-
wanej; 

j) d ugo  ka dego zabezpieczenia wyd u onego startu;  

k) powierzchnie startu i podej cia, okre lone jako pe ni ce te funkcje i zaznaczone na mapie za pomoc  linii 
przerywanej;  

l) strefy startu i podej cia;

Uwaga. Strefa startu zosta a opisana w punkcie 3.8.2.1. Strefa podej cia to obszar na powierzchni Ziemi, le-
cy bezpo rednio pod powierzchni  podej cia, zgodnie z opisem podanym w Za czniku 14, tom I, rozdzia  4.  

m) przeszkody w dok adnych miejscach ich wyst powania, z uwzgl dnieniem:  

1) symbolu wskazuj cego ich rodzaj;  

2) wzniesienia;  

3) identyfikacji;  

4) zasi gu przeszkód o du ej rozci g o ci poziomej (zostanie to czytelnie przedstawione w legendzie ma-
py); 

Uwaga. Nie wyklucza to potrzeby wskazania krytycznych punktów wysoko ciowych w strefach startu i podej-
cia.

n) wszelkich dodatkowych przeszkód, zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 3.8.1.1, cznie z przeszkodami 
znajduj cymi si  w „p aszczy nie cienia” przeszkody, które w innym przypadku by yby wy czone z obszaru 
mapy.  

Uwaga. Przepisy podane w Za czniku 14, tom I, rozdzia  4, s  wymogami minimalnymi. Tam, gdzie kompe-
tentne w adze wyznaczy y powierzchnie ni sze, mog  by  one u ywane przy okre laniu przeszkód.  

4.9.1.1 Zalecenie. Na mapie powinny zosta  podane cechy nawierzchni drogi startowej i zabezpieczenia prze-
rwanego startu. 

4.9.1.2 Zalecenie. Wsz dzie tam, gdzie jest to mo liwe, w widoczny sposób powinien by  wyró niony najwy szy 
obiekt lub przeszkoda pomi dzy s siednimi obszarami podej  do l dowania, w promieniu 5 000 m (15 000 ft) 
od punktu odniesienia lotniska.  

4.9.1.3 Zalecenie. Na mapie powinien by  pokazany zakres wyst powania obszarów le nych oraz elementy rze -
by terenu, których cz  uwa ana jest za przeszkody.  
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4.10 Dok adno

4.10.1 Na mapie b dzie podana informacja o uzyskanym stopniu dok adno ci.

4.10.2 Zalecenie. Wymiary poziome oraz wzniesienia pola ruchu naziemnego, zabezpieczenia przerwanego 
startu oraz zabezpieczenia wyd u onego startu, które maj  by  podane na mapie, powinny by  okre lone z do-
k adno ci  do 0,5 m (1 ft). 

4.10.3 Zalecenie. Stopie  dok adno ci prac w terenie oraz dok adno  przy sporz dzaniu map, powinien by  tyle 
du y, aby uzyskane dane pozostawa y w przedzia ach maksymalnych odchyle  wskazanych poni ej:

a) strefy startu i podej cia:  

1) odleg o ci: 5 m (15 ft) w punkcie pocz tkowym, zwi kszaj ce si  wed ug wspó czynnika 1:500,  

2) wysoko ci: 0,5 m (1,5 ft) na odcinku pierwszych 300 m (1 000 ft), zwi kszaj ce si  wed ug wspó czynni-
ka 1: 1 000.  

b)  pozosta e obszary:  

1) odleg o ci: 5 m (15 ft) w zasi gu 5 000 m (15 000 ft) od punktu odniesienia lotniska oraz 12 m (40 ft) 
poza tym obszarem,  

2) wysoko ci: 1 m (3 ft) w zasi gu 1 500 m  (5 000 ft) od punktu odniesienia lotniska, zwi kszaj ce si  we-
d ug wspó czynnika 1:1 000.  

4.10.4 Uk ad odniesienia. Je eli brak jest dok adnego pionowego uk adu odniesienia, musi zosta  podane wznie-
sienie zastosowanego uk adu odniesienia razem z identyfikacj , i  jest ono „przyj te”.
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ROZDZIA  5. MAPA TERENU
I PRZESZKÓD LOTNISKOWYCH – ICAO (ELEKTRONICZNA) 

5.1 Funkcja 

Mapa b dzie obrazowa  dane o terenie i przeszkodach w po czeniu z danymi lotniczymi (je li wyst pi taka 
potrzeba), niezb dne do:  

a) umo liwienia operatorowi spe nienia warunków ogranicze  operacyjnych, przedstawionych w Za czniku 6, 
cz  I, rozdzia  5 oraz cz  III, sekcja II, rozdzia  3, poprzez opracowanie procedur rezerwowych na wypa-
dek sytuacji awaryjnej podczas nieudanego podej cia lub startu, a tak e poprzez wykonanie analiz ograni-
cze  operacyjnych statku powietrznego;  

b) wspierania nast puj cych zastosowa  w egludze powietrznej:  

1) projektowania procedur wed ug wskaza  przyrz dów ( cznie z procedur  lotu w kr gu nadlotnisko-
wym), 

2) ograniczania i usuwania przeszkód na lotniskach, 

3) dostarczeniu danych ród owych do produkcji innych map lotniczych. 

5.2 Dost pno

5.2.1 Mapy Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektroniczne) b dzie dost pna od 18 listopada 2010 
roku, w sposób przedstawiony w punkcie 1.3.2 dla wszystkich lotnisk regularnie wykorzystywanych przez mi -
dzynarodowe lotnictwo cywilne. 

Uwaga 1. – W przypadku, gdy dost pna b dzie Mapa Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektronicz-
na), wówczas mapy: Mapa Przeszkód Lotniskowych – ICAO Typ A (Ograniczenia Operacyjne) oraz Mapa Prze-
szkód Lotniskowych – ICAO Typ B nie s  wymagane (patrz 3.2.1 oraz 4.2.1). 

Uwaga 2. – Informacja obligatoryjna dla Mapy Terenu dla Podej cia Precyzyjnego – ICAO mo e by  zawar-
ta na Mapie Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektronicznej). Wówczas Mapa Terenu dla Podej cia
Precyzyjnego – ICAO nie jest wymagana (patrz 6.2.1). 

5.2.2 Zalecenie. Mapy Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektroniczne) b d  dost pne w sposób przed-
stawiony w punkcie 1.3.2 dla wszystkich lotnisk regularnie wykorzystywanych przez mi dzynarodowe lotnictwo 
cywilne.

5.2.3 Na danie Mapa Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektroniczna) zostanie tak e udost pniona 
w wersji drukowanej. 

Uwaga. Specyfikacje dotycz ce druku map s  podane w punkcie 5.7.7. 

5.2.4 Seria standardów dla informacji geograficznej ISO 19100 zostanie u yta jako podstawa modelowania da-
nych. 

Uwaga. Zastosowanie serii standardów dla informacji geograficznej ISO 19100 pozwoli na wymian  i u ycie 
Mapy Terenu i Przeszkód Lotniskowych – ICAO (elektronicznej) pomi dzy ró nymi u ytkownikami. 
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5.3 Identyfikacja 

Mapa elektroniczna b dzie identyfikowana nazw  Pa stwa, w którym znajduje si  lotnisko, nazw  miasta lub 
miejscowo ci obs ugiwanej przez lotnisko oraz nazw  lotniska.  

5.4 Zasi g mapy 

Zasi g ka dej mapy powinien by  wystarczaj cy do pokazania obszaru Strefy 2 okre lonej w Za czniku 15, 
punkt 10.2. 

5.5 Tre  mapy 

5.5.1 Ogólnie

5.5.1.1 Opracowuj c graficzne aplikacje komputerowe, które maj  by  stosowane do obrazowania obiektów na 
mapie, nale y przedstawi  w formie schematu aplikacyjnego: zwi zki pomi dzy obiektami, atrybuty obiektów 
oraz kryj c  si  za obiektami geometri  przestrzenn  wraz z odnosz cymi si  do niej zwi zkami topologicznymi. 
Obrazowana informacja b dzie podana w oparciu o specyfikacje obrazowania zastosowane zgodnie ze zdefinio-
wanymi zasadami obrazowania. Specyfikacje obrazowania oraz zasady obrazowania nie b dzie cz ci  zbioru 
danych. Zasady obrazowania b d  przechowywane w katalogu obrazowania, który b dzie odwo ywa  si  do 
oddzielnie przechowywanych specyfikacji obrazowania. 

Uwaga. Standard ISO 19117 zawiera definicj  schematu opisuj cego mechanizm obrazowania obiektowej 
informacji geograficznej, standard ISO 1910 9  zawiera regu y dotycz ce schematu aplikacyjnego. Geometria 
przestrzenna i zwi zane z ni  zwi zki topologiczne s  zdefiniowane w standardzie ISO 19107. 

5.5.1.2 Symbole stosowane do obrazowania obiektów b d  zgodne z punktem 2.4 oraz dodatkiem 2 – Symbole 
Map ICAO.  

5.5.2 Obiekt terenowy

5.5.2.1 Obiekt terenowy, wraz z odpowiadaj cymi mu atrybutami, który ma by  zobrazowany i bazodanowo 
skojarzony z map , b dzie bazowa  na elektronicznych zbiorach danych o terenie, spe niaj cych wymagania 
zawarte w Za czniku 15, rozdzia  10 i dodatek 8. 

5.5.2.2 Obiekt terenowy b dzie zobrazowany w sposób, który skutecznie odda ogólny charakter terenu. B dzie 
to reprezentacja powierzchni terenu poprzez nieprzerwany ci g warto ci wzniesie  we wszystkich punktach 
przeci cia zdefiniowanej siatki, znana tak e jako Numeryczny Model Pokrycia Terenu ( DEM – Digital Eleva-
tion Model). 

Uwaga. Zgodnie z Za cznikiem 15, rozdzia  10 dodatek 8, rozdzielczo  terenowa DEM dla Strefy 2 jest 
równa 1 sekundzie k towej (w przybli eniu 30 m). 

5.5.2.3 Zalecenie. Oprócz DEM powinna by  dost pna reprezentacja powierzchni terenu w postaci wybieralnej 
warstwy warstwic. 

5.5.2.4 Zalecenie. DEM powinien by  wzbogacony o zastosowanie ortorektyfikowanego obrazu pozwalaj cego 
na zestawienie ze sob  obiektów modelu DEM z nak adaj cymi si  na niego obiektami widocznymi na obrazie. 
Obraz powinien by  dostarczony jako oddzielna wybieralna warstwa. 

5.5.2.5 Obrazowany obiekt terenowy b dzie skojarzony z nast puj cymi, odpowiadaj cymi mu atrybutami w 
bazie(ach) danych: 

a) okre laj cymi po o enie poziome punktów siatki we wspó rz dnych geograficznych oraz przechowuj cy-
mi wzniesienie tych punktów; 
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b) rodzaju powierzchni; 

c) przechowuj cymi warto ci warstwic, je li je do czono;  

d) odpowiadaj cymi nazwie: miasta, miejscowo ci lub innego wyró niaj cego si  obiektu topograficznego. 

5.5.2.6 Zalecenie. Pozosta e atrybuty terenu podane w Za czniku 15, dodatek 8, tabela A8-3 i do czone do 
baz(y) danych, powinny by  skojarzone z obrazowanym obiektem terenowym.

5.5.3 Obiekty – przeszkody lotnicze 

5.5.3.1 Obiekty – przeszkody lotnicze, wraz z odpowiadaj cymi im atrybutami, które maj  by  zobrazowane i 
bazodanowo skojarzone z map , b d  bazowa  na elektronicznych zbiorach danych o przeszkodach lotniczych, 
spe niaj cych wymagania zawarte w Za czniku 15, rozdzia  10 i dodatek 8. 

5.5.3.2 Ka da przeszkoda b dzie zobrazowana za pomoc  w a ciwego symbolu oraz identyfikatora przeszkody. 

5.5.3.3 Obrazowany obiekt – przeszkoda lotnicza b dzie skojarzony z nast puj cymi, odpowiadaj cymi mu 
atrybutami w bazie(ach) danych: 

a)  okre laj cymi po o enie poziome we wspó rz dnych geograficznych oraz odpowiadaj ce temu po o eniu 
wzniesienie; 

b)  rodzaju przeszkody; 

c)  zasi gu przeszkody lotniczej (je li ma zastosowanie); 

5.5.3.4 Zalecenie. Pozosta e atrybuty przeszkody lotniczej, podane w Za czniku 15, dodatek 8, tabela A8-4 i 
do czone do baz(y) danych powinny by  skojarzone z obrazowanym obiektem terenowym.

5.5.4 Obiekty lotniskowe

5.5.4.1 Obiekty lotniskowe, wraz z odpowiadaj cymi im atrybutami, które maj  by  zobrazowane i bazodanowo 
skojarzone z map , b d  bazowa  na danych lotniskowych, spe niaj cych wymagania zawarte w Za czniku 14, 
tom I, dodatek 5 oraz w Za czniku 15, dodatek 7. 

5.5.4.2 Nast puj ce obiekty lotniskowe powinny by  zobrazowane za pomoc  w a ciwego symbolu: 

a)  punkt odniesienia lotniska; 

b) droga(-i) startowa(-e) z numerami oznacze  oraz je li dost pne: zabezpieczenie(-a) przerwanego startu i 
zabezpieczenie(-a) wyd u onego startu; i 

c) drogi ko owania, p yty, du e budynki oraz inne wyró niaj ce si  obiekty lotniskowe

5.5.4.3 Obrazowany obiekt lotniskowy b dzie skojarzony z nast puj cymi, odpowiadaj cymi mu atrybutami w 
bazie(ach) danych: 

a) okre laj cymi wspó rz dne geograficzne punktu odniesienia lotniska; 

b) deklinacji magnetycznej lotniska, roku informacji oraz warto ci rocznej zmiany deklinacji; 

Uwaga. Deklinacja magnetyczna mo e by  bazodanowo skojarzona z punktem odniesienia lotniska;

c) d ugo ci i szeroko ci: drogi startowej, zabezpieczenia przerwanego startu i zabezpieczenia wyd u onego 
startu; 

d) rodzaju nawierzchni: drogi startowej i zabezpieczenia przerwanego startu; 
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e) namiarów magnetycznych drogi startowej z dok adno ci  do 1º; 

f) warto ci wzniesienia na ka dym ko cu: drogi startowej, zabezpieczenia przerwanego startu i zabezpie-
czenie wyd u onego startu oraz w punktach ka dej znacz cej zmiany nachylenia p aszczyzny drogi star-
towej i zabezpieczenia przerwanego startu; 

g) okre laj cymi d ugo ci deklarowane dla ka dego kierunku drogi startowej lub skrót „NU” w przypadku, 
gdy kierunek drogi startowej nie mo e by  zastosowany przy starcie/l dowaniu lub w obu przypadkach; 

Uwaga. Za cznik 14, tom I, dodatek A, zawiera wytyczne odno nie d ugo ci deklarowanych.  

5.5.5 Obiekty pomocy radionawigacyjnych

Ka dy obiekt pomocy radionawigacyjnej, mieszcz cy si  w granicach zasi gu mapy, b dzie obrazowany za 
pomoc  w a ciwego symbolu. 

Uwaga. Atrybuty obiektów pomocy radionawigacyjnych mog  by  bazodanowo skojarzone z zobrazowanymi 
na mapie obiektami.

5.6 Dok adno  i rozdzielczo

5.6.1 Rz d dok adno ci danych lotniczych b dzie taki, jak podano w Za czniku 11, dodatek 5 oraz  
w Za czniku 14, tom I, dodatek 5 i tom II, dodatek 1. Rz d dok adno ci danych o terenie i przeszkodach b dzie 
taki, jak podano w Za czniku 15, dodatek 8. 

5.6.2 Rozdzielczo  danych lotniczych b dzie taka, jak podano w Za czniku 15, dodatek 7, a rozdzielczo  dla 
danych o terenie i przeszkodach b dzie zgodna z tym, co podano w Za czniku 15,  
dodatek 8.

5.7 Funkcjonalno  mapy elektronicznej 

5.7.1 B dzie mo liwa zmiana skali podczas przegl dania mapy. W celu lepszej czytelno ci symbole i rozmiar 
tekstu b d  zmienia  si  wraz ze zmian  skali mapy. 

5.7.2 Informacja na mapie b dzie geograficznie odniesiona, dzi ki czemu b dzie mo liwe okre lenie pozycji 
geograficznej kursora myszki z dok adno ci  do co najmniej 1 sekundy. 

5.7.3 Mapa b dzie kompatybilna z powszechnie dost pnym biurowym sprz tem komputerowym, oprogramowa-
niem oraz no nikami. 

5.7.4 Zalecenie. – Mapa powinna zawiera  w asn , bezp atn  przegl dark .

5.7.5 Usuni cie informacji z mapy nie powinno by  mo liwe poza autoryzowan  edycj .

5.7.6. Je li, w zwi zku z nadmiernym zag szczeniem informacji na mapie na jednym pe nym widoku mapy nie 
mog  by  wyra nie pokazane szczegó y niezb dne aby mapa prawid owo spe nia a swoj  funkcj , wówczas 
b d  zapewnione wybieralne warstwy tematyczne, które pozwol  na dostosowanie sposobu wy wietlania infor-
macji do potrzeb u ytkownika. 

Uwaga. Preferowan  metod  wizualizacji dla wi kszo ci obiektów lotniskowych jest format mapy elektro-
nicznej z wybieralnymi przez u ytkownika warstwami tematycznymi. 

5.7.7. U ytkownik b dzie mia  mo liwo  wydrukowania mapy zgodnie z okre lonymi przez siebie specyfika-
cjami tre ci i skali. 
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Uwaga 1. Wydruk mapy mo e, w zale no ci od wymaga  u ytkownika, sk ada  si  z serii arkuszy tworz cych 
ca o  lub z wybranych obszarów. 

Uwaga 2. Informacje pochodz ce z atrybutów obiektów, dost pne poprzez bazodanowe skojarzenie, mog
by  dostarczone oddzielnie w formie odpowiednio oznaczonych za czników.

5.8 Specyfikacje mapowego produktu danych 

5.8.1 Wyczerpuj ca i zrozumia a dokumentacja, dotycz ca zbiorów danych tworz cych map , b dzie dostarczo-
na w formie specyfikacji produktu danych. Na podstawie powy szego opracowania u ytkownicy korzystaj cy z 
nawigacji lotniczej b d  mogli oceni  mapowy produkt danych i okre li , czy spe nia on wymagania wzgl dem 
zamierzonego zastosowania. 

5.8.2 Dokument - specyfikacja mapowego produktu danych b dzie obejmowa : wprowadzenie, zakres specyfi-
kacji, identyfikacj  produktu danych, informacje o zawarto ci danych, informacje o zastosowanych systemach 
odniesienia, wymagania wzgl dem jako ci danych oraz informacje odno nie pozyskiwania, zarz dzania, obra-
zowania i dostarczania danych, a tak e wszelk  inn  dost pn  informacj  oraz metadane. 

Uwaga. Norma ISO 19131 okre la wymagania oraz przedstawia zarys specyfikacji produktu danych dla in-
formacji geograficznej.

5.8.3 Wprowadzenie do specyfikacji mapowego produktu danych b dzie zawiera  nieformalny opis produktu 
oraz ogólne informacje na temat produktu danych. Rozdzia  na temat zakresu specyfikacji b dzie zawiera  in-
formacj  o przestrzennym (poziomym) zasi gu mapy. W ramach identyfikacji produktu danych nale y poda
tytu  produktu, krótkie podsumowanie zawarto ci i celu powstania produktu oraz opis geograficzny obszaru 
obj tego przez map .

5.8.4 Cz  dokumentu - specyfikacja mapowego produktu danych, po wi cona zawarto ci danych, b dzie w 
sposób jednoznaczny identyfikowa  rodzaj pokrycia (w rozumieniu warstwy danych) i/lub obrazowania oraz 
podawa  ich opis. 

Uwaga. Norma ISO 19123 zawiera schemat geometrii i funkcji pokry .

5.8.5 Dokument - specyfikacja mapowego pro-duktu danych b dzie zawiera  informacje definiuj ce zastosowa-
ne systemy odniesienia. W ramach powy szego nale y poda  przestrzenny system odniesienia (poziomy i pio-
nowy) oraz, je li wyst puje, system odniesie  czasowych. Dokument-specyfikacja mapowego produktu danych 
b dzie identyfikowa  wymagania wzgl dem jako ci danych. W ramach powy szego nale y poda  za o enia dla 
akceptowalnych poziomów zgodno ci jako ci oraz odpowiadaj ce im warto ci jako ci danych. Owe za o enia
b d  obejmowa  wszystkie elementy oraz podelementy jako ci danych, nawet w przypadku, gdy nale y jedynie 
poda , i  dany element lub podelement jako ci danych nie ma zastosowania. 

Uwaga. Norma ISO 19113 zawiera podstawy opisu jako ci dla informacji geograficznej, norma ISO 19114 
omawia procedury oceny jako ci.

5.8.6. Dokument - specyfikacja mapowego pro-duktu danych b dzie zawiera  za o enia dla pozyskiwania da-
nych, na które sk adaj  si  ogólne opisy róde  danych oraz procesy, jakie zosta y zastosowane w celu pozyska-
nia tych danych. W ród specyfikacji mapowego produktu danych zostan  wymienione tak e zasady i kryteria 
zarz dzania map , w czaj c w to cz stotliwo , z jak  nale y aktualizowa  dane. Szczególne znaczenie b dzie 
mie  zarz dzanie informacjami o zbiorach danych o przeszkodach lotniczych wykazanych na mapie oraz wska-
zanie na zasady, metody i kryteria dostosowane w celu zarz dzania tymi. 

5.8.7. Dokument - specyfikacja mapowego pro-duktu danych b dzie przedstawia  za o enia dla obrazowania 
danych na mapie, jak sprecyzowano w punkcie 5.5.1.1, a tak e zawiera  informacje odnosz ce si  do dostarcza-
nia/udost pniania mapowego produktu danych, w tym: format oraz informacje o sposobie udost pniania (m.in. 
no niki). 

5.8.8. W dokumencie - specyfikacja mapowego produktu danych b d  znajdowa  si  podstawowe elementy 
metadanych mapy. Jakiekolwiek dodatkowe elementy metadanych, które b d  wymagane, powinny by  za-
mieszczone w specyfikacjach produktu wraz z ich formatem i kodowaniem. 
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Uwaga 1. Norma ISO 19115 podaje wymagania dotycz ce metadanych informacji geograficznej.

Uwaga 2. Dokument-specyfikacja mapowego produktu danych dokumentuje mapowy produkt danych, który 
jest wdra any w postaci zbioru danych. Poszczególne elementy zbioru danych s  opisywane za pomoc  metada-
nych.
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ROZDZIA  6. MAPA TERENU DLA PODEJ CIA PRECYZYJNEGO – ICAO 

6.1 Funkcja 

Mapa b dzie przedstawia  szczegó owe informacje dotycz ce profilu terenu w okre lonej cz ci podej cia ko -
cowego, umo liwiaj c agencjom obs uguj cym statki powietrzne oszacowanie wp ywu terenu na okre lanie 
wysoko ci z wykorzystaniem radiowysoko ciomierza.  

6.2 Dost pno

6.2.1 Mapa Terenu dla Podej cia Precyzyjnego – ICAO, b dzie dost pna dla wszystkich dróg startowych z pre-
cyzyjnym podej ciem kategorii II i III na lotniskach wykorzystywanych przez mi dzynarodowe lotnictwo cy-
wilne, wyj tek stanowi  lotniska, dla których wymagana informacja jest dost pna poprzez Map  Terenu i Prze-
szkód Lotniskowych – ICAO (elektroniczn ), wykonana zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale 5 niniej-
szego Za cznika. 

6.2.2 Mapa Terenu dla Podej cia Precyzyjnego – ICAO b dzie aktualizowana zawsze wtedy, gdy wyst pi jaka-
kolwiek istotna zmiana.  

6.3 Skala 

6.3.1 Zalecenie. Skala pozioma powinna wynosi  1:2 500, a skala pionowa 1:500.

6.3.2 Zalecenie. Je li mapa zawiera profil terenu dla odleg o ci wi kszej ni  900 m (3 000 ft) od progu drogi 
startowej, wówczas skala pozioma powinna wynosi  1:5 000.  

6.4 Identyfikacja 

Mapa b dzie identyfikowana nazw  pa stwa, w którym znajduje si  lotnisko, nazw  miasta lub miejscowo ci
obs ugiwanej przez lotnisko, nazw  lotniska oraz oznacznikiem drogi startowej.  

6.5 Plan oraz informacje na profilu 

6.5.1 Mapa zawiera  b dzie:  

a) plan pokazuj cy warstwice w odst pach 1 m (3 ft) na obszarze o szeroko ci 60 m (200 ft) po ka dej stro-
nie przed u onej osi drogi startowej, na tym samym odcinku, co na profilu. Wysoko  warstwic musi by
odniesiona do wysoko ci progu drogi startowej,  

b) zaznaczony na profilu lini  przerywan  teren lub jakikolwiek obiekt, który znajduje si  na obszarze obj -
tym planem i którego wysoko  ró ni si  o +3 m (10 ft), licz c od profilu wykonanego wzd u  przed u e-
nia osi startu – ze wzgl du na prawdopodobny wp yw na wskazania radiowysoko ciomierza;  

c) profil i plan terenu powinny do odleg o ci 900 m (3 000 ft) od progu drogi startowej wzd u  wyd u onej 
osi drogi startowej.  
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6.5.2 Zalecenie. Tam, gdzie teren w odleg o ci wi kszej ni  900 m (3 000 ft) od progu drogi startowej jest tere-
nem górzystym lub ma inne cechy istotne dla u ytkowników mapy, profil i plan terenu powinien by  pokazany do 
odleg o ci nie przekraczaj cej 2 000 m (6 500 ft) od progu drogi startowej.

6.5.3 Zalecenie. Wysoko  wzgl dna poziomu odniesienia ILS powinna by  podana z dok adno ci  do 0,5 m lub 
1ft. 

19/11/09 6-2 



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9 — 817 — Poz. 56

ROZDZIA  7. MAPA TRAS LOTNICZYCH – ICAO 

7.1 Funkcja 

Mapa b dzie zapewnia  za ogom statków powietrznych informacje, maj ce na celu u atwienie nawigacji po 
trasach lotniczych ATS, zgodnie z procedurami s u b ruchu lotniczego. 

Uwaga. Uproszczone wersje map mog  by  w czone do Zbioru Informacji Lotniczych, dla uzupe nienia wy-
kazów tabelarycznych urz dze czno ci i nawigacji. 

7.2 Dost pno

7.2.1 Mapa Tras Lotniczych – ICAO b dzie dost pna w sposób przedstawiony w punkcie 1.3.2, dla wszystkich 
obszarów, gdzie utworzone zosta y rejony informacji powietrznej. 

Uwaga. W pewnych warunkach mo e zaj  konieczno  udost pnienia Mapy Obszarowej ICAO. (patrz roz-
dzia  8). 

7.2.2 Je eli na ró nych poziomach przestrzeni powietrznej istniej  ró ne trasy ATS, ró ne wymogi meldowania 
o pozycji albo boczne granice rejonów informacji powietrznej lub obszarów kontrolowanych lotnisk, i je eli nie 
ma mo liwo ci ich odpowiedniego przedstawienia na jednej mapie, to b d  zapewnione oddzielne mapy. 

7.3 Zasi g i skala mapy 

Uwaga 1. – Jednolita skala map tego typu nie mo e zosta  okre lona z powodu zró nicowanego stopnia za-
g szczenia informacji w pewnych obszarach. 

Uwaga 2. – Mo e zosta  przedstawiona podzia ka liniowa opracowana w oparciu o redni  skal  mapy. 

7.3.1 Zalecenie. Podzia  mapy na arkusze zale y od g sto ci i struktury tras ATS.

7.3.2 Nale y unika  du ego zró nicowania skal pomi dzy s siaduj cymi mapami przedstawiaj cymi ci g
struktur  tras. 

7.3.3 W celu u atwienia nawigacji ka dy arkusz mapy powinien mie  odpowiedni  zak adk .

7.4 Rzut kartograficzny/odwzorowanie 

7.4.1 Zalecenie. Nale y stosowa  rzut kartograficzny wiernok tny, w którym linia prosta odwzorowuje w przy-
bli eniu ko o wielkie.

7.4.2 Równole niki oraz po udniki b d  przedstawiane w odpowiednich odst pach. 

7.4.3 Znaczniki podzia ki b d  umieszczone w równych odst pach wzd u  wybranych równole ników i po u-
dników. 
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7.5 Identyfikacja 

Ka dy arkusz b dzie oznaczony numerem oraz seri  mapy. 

7.6 rodowisko techniczne i topografia 

7.6.1 Mapa b dzie przedstawia  zgeneralizowan  lini  brzegow  wszystkich otwartych obszarów wodnych i 
du ych jezior oraz g ówne rzeki, za wyj tkiem sytuacji, kiedy koliduj  one z danymi maj cymi wi ksze znacze-
nie dla funkcji mapy.  

7.6.2 W obszarze ka dego czworoboku utworzonego przez wybrane równole niki i po udniki, podana b dzie 
minimalna wysoko  bezwzgl dna obszaru (AMA), za wyj tkiem przypadków przedstawionych w punkcie 
7.6.3. 

7.6.3 Zalecenie. Na obszarach o du ych szeroko ciach geograficznych – o ile w a ciwa w adza zadecyduje, e
odniesienie do pó nocy magnetycznej nie jest praktyczne – minimalna wysoko  bezwzgl dna obszaru powinna 
zosta  podana dla ka dego czworoboku utworzonego przez linie referencyjne zastosowanej na mapie siatki kar-
tograficznej. 

7.6.4 Informacja, e mapy nie s  zorientowane na pó noc geograficzn  oraz wybrana orientacja, zostan  podane 
w sposób jednoznaczny. 

7.7 Deklinacja magnetyczna 

Zalecenie. Nale y pokaza  izogony oraz poda  rok, dla którego zosta y okre lone. 

7.8 Namiary, linie dróg i radiale 

7.8.1 Namiary, linie dróg i radiale b d  podawane w odniesieniu do pó nocy magnetycznej, za wyj tkiem przy-
padków przedstawionych w pkt._7.8.2. Tam, gdzie namiary i linie dróg s  dla segmentów RNAV dodatkowo 
podane jako warto ci geograficzne (odniesione do pó nocy geograficznej), b d  one przedstawione w nawiasach, 
z dok adno ci  do 1/10 stopnia, np.: 290° (294.4°T). 

7.8.2 Zalecenie. Na obszarach o du ych szeroko ciach geograficznych – o ile w a ciwa w adza zadecyduje, e
odniesienie do pó nocy magnetycznej nie jest praktyczne – nale y zastosowa  inne w a ciwe odniesienie, np. 
pó noc geograficzn  lub pó noc siatki. 

7.8.3 Je eli namiary, linie dróg lub radiale podawane s  w odniesieniu do pó nocy geograficznej lub pó nocy 
siatki, b dzie to w sposób jednoznaczny okre lone. Je eli stosowana jest pó noc siatki, nale y poda  po udnik 
referencyjny siatki .  

7.9 Dane lotnicze 

7.9.1 Lotniska 

Mapa przedstawia  b dzie wszystkie lotniska wykorzystywane przez mi dzynarodowe lotnictwo cywilne, gdzie 
mo na wykonywa  podej cie wed ug wskaza  przyrz dów.  

Uwaga. - Istnieje mo liwo  przedstawiania innych lotnisk. 

7.9.2 Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne 

Na mapie przedstawione zostan  strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne, zawieraj ce si  w przedstawionej 
warstwie przestrzeni powietrznej, wraz z ich oznaczeniami oraz z granicami pionowymi. 
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7.9.3 System s u b ruchu lotniczego 

7.9.3.1 Gdzie jest to wskazane, na mapie b d  przedstawione elementy ustanowionego systemu s u b ruchu 
lotniczego.

7.9.3.1.1 Mapa b dzie przedstawia  nast puj ce elementy systemu s u b ruchu lotniczego: 

a) pomoce radionawigacyjne w czone do systemu s u b ruchu lotniczego, wraz z ich nazwami, znakami 
identyfikacyjnymi, cz stotliwo ciami oraz wspó rz dnymi geograficznymi, podanymi w stopniach, minu-
tach i sekundach; 

b) wzniesienie anteny nadawczej DME, podane z dok adno ci  do 30m (100ft); 

c) wyznaczone przestrzenie powietrzne, cznie z granicami bocznymi i pionowymi oraz z w a ciw  klas
przestrzeni powietrznej; 

d) trasy lotnicze cznie z ich oznacznikami,  kierunkiem magnetycznym podanym z dok adno ci  do 1° w 
obie strony wzd u  ka dego segmentu trasy oraz (je li zosta a ustanowiona) oznaczenie specyfikacji nawi-
gacyjnej(-ych) cznie z wszelkimi ograniczeniami i kierunkiem przep ywu ruchu lotniczego; 

e) znacz ce punkty nieb d ce pomocami radionawigacyjnymi, ale wyznaczaj ce trasy lotnicze ATS, wraz z 
oznaczeniami kodowymi i wspó rz dnymi geograficznymi, podanymi w stopniach, minutach i sekundach; 

f) w odniesieniu do punktów wyznaczaj cych trasy nawigacji obszarowej VOR/DME, dodatkowo: 

a) identyfikacj  stacji oraz cz stotliwo  radiow  referencyjnych VOR/DME; 

b) namiar, podany z dok adno ci  do 0,1° oraz odleg o , podan  z dok adno ci  do 0,2km (0,1 NM), od 
referencyjnej stacji VOR/DME, je eli punkt drogi nie pokrywa si  z ni ;

g) punkty meldowania obowi zkowe i na danie oraz punkty meldowania ATS/MET; 

h) odleg o ci, podane z dok adno ci  do 1km lub 1NM, pomi dzy znacz cymi punktami wyznaczaj cymi
punkty zakr tu lub mi dzy punktami meldowania; 

  Uwaga. Mo na poda  odleg o ci ca kowite pomi dzy pomocami radionawigacyjnymi. 

i) punkty zmiany namiaru w segmentach tras definiowane poprzez odniesienie do VOR, wraz z odleg o ciami 
do VOR podanymi z dok adno ci  do 1 km lub 1 NM. 

Uwaga. Punkty zmiany namiaru, ustanowione w punkcie rodkowym pomi dzy dwiema pomocami b d
na skrzy owaniu dwóch radiali, w przypadku trasy, która zmienia kierunek pomi dzy dwiema pomocami, 
nie musz  by  przedstawiane dla ka dego segmentu trasy, je eli dokonano ogólnego zapisu o ich istnieniu. 

j) minimalne trasowe wysoko ci bezwzgl dne oraz minimalne wysoko ci bezwzgl dne przewy sze  nad 
przeszkodami na trasach ATS, podane z dok adno ci  do 50m (100ft) (patrz Za cznik 11, punkt 2.21); 

k) wykaz urz dze czno ci, wraz z ich kana ami oraz adresami logowania (je li s  one stosowane); 

l) stref  identyfikacyjn  obrony powietrznej (ADIZ), oznaczon  w poprawny sposób. 

Uwaga. Procedury ADIZ mog  zosta  opisane w legendzie mapy. 
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7.9.4 Informacje dodatkowe 

7.9.4.1 Na mapie przedstawione zostan  szczegó owe informacje dotycz ce tras dolotowych i odlotowych oraz 
zwi zanych z nimi stref oczekiwania w rejonach kontrolowanych, chyba e zosta y one uj te na Mapie Obsza-
rowej – ICAO, Mapie Standardowych Odlotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (SID) – ICAO lub Mapie Standar-
dowych Dolotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (STAR) – ICAO. 

Uwaga 1. Dla uzyskania szczegó owych informacji o tych mapach patrz rozdzia  8, 9 i 10. 

Uwaga 2. Trasy odlotu zaczynaj  si  zwykle na ko cu drogi startowej, trasy dolotu ko cz  si  zwykle w 
punkcie, gdzie rozpoczyna si  podej cie wed ug wskaza  przyrz dów. 

7.9.4.2 Rejony nastawienia wysoko ciomierza zostan  przedstawione i odpowiednio oznaczone w miejscach, 
gdzie zosta y utworzone. 
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ROZDZIA  8. MAPA OBSZAROWA - ICAO 

8.1 Funkcja 

Mapa b dzie zapewnia  za ogom statków powietrznych informacje maj ce na celu u atwienie wykonania nast -
puj cych faz lotu wed ug wskaza  przyrz dów: 

a) przej cie pomi dzy faz  lotu po trasie a podej ciem do l dowania na lotnisku; 

b) przej cie pomi dzy startem/nieudanym podej ciem a faz  lotu po trasie;  

c) lot przez obszary o z o onej strukturze tras ATS lub przez obszary o z o onej strukturze przestrzeni po-
wietrznej. 

Uwaga. Funkcja opisana w punkcie 8.1 c) mo e by  spe niona poprzez oddzieln  map  lub wk adk  do Mapy 
Tras Lotniczych – ICAO. 

8.2 Dost pno

8.2.1 Mapa Obszarowa – ICAO b dzie dost pna w sposób przedstawiony w punkcie 1.3.2, je eli trasy lotnicze 
lub wymagania dotycz ce zg aszania pozycji statku powietrznego maj  skomplikowany charakter i nie mog  by
w sposób w a ciwy i wystarczaj cy przedstawione na Mapie Tras Lotniczych – ICAO. 

8.2.2 Je eli trasy lotnicze lub wymagania dotycz ce meldowania pozycji s  odmienne dla dolotów i odlotów 
oraz nie mog  by  w sposób jednoznaczny i czytelny przedstawione na jednej mapie, zostan  zapewnione od-
dzielne mapy. 

Uwaga. W pewnych warunkach, mo e zaj  konieczno  zapewnienia Map Standardowych Odlotów wed ug 
Wskaza  Przyrz dów (SID) – ICAO oraz Map Standardowych Dolotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (STAR) – 
ICAO (patrz rozdzia  9 i 10). 

8.3 Zasi g i skala mapy 

8.3.1 Zasi g ka dej mapy b dzie wystarczaj cy do pokazania wszystkich elementów zwi zanych z procedurami 
odlotów i dolotów. 

8.3.2 Mapa b dzie sporz dzana w skali od 1:250 000 do 1:1 000 000. Na mapie oprócz podania skali nale y
umie ci  podzia k .

8.4 Odwzorowanie 

8.4.1 Zalecenie. Nale y stosowa  odwzorowanie wiernok tne, w którym linia prosta stanowi w przybli eniu ko o
wielkie..

8.4.2 Równole niki oraz po udniki b d  przedstawiane w odpowiednich odst pach. 

8.4.3 Znaczniki podzia ki b d  umieszczone w równych odst pach wzd u  ramki mapy. 

8.5 Identyfikacja 

Ka dy arkusz b dzie oznaczony nazw  zwi zan  z przedstawian  przestrzeni  powietrzn .
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Uwaga. Nazwa mo e pochodzi  od o rodka s u b ruchu lotniczego, nazwy najwi kszego miasta lub miejsco-
wo ci zlokalizowanej w obszarze uj tym przez map  albo od nazwy miasta, które jest obs ugiwane przez lotnisko. 
Je eli miasto lub miejscowo  s  obs ugiwane przez wi cej ni  jedno lotnisko, nale y doda  nazw  lotniska, dla 
którego opracowano przedstawione na mapie procedury.  

8.6 rodowisko techniczne i topografia 

8.6.1 Mapa b dzie przedstawia  zgeneralizowan  lini  brzegow  wszystkich otwartych obszarów wodnych i 
du ych jezior oraz g ówne rzeki, za wyj tkiem sytuacji, kiedy koliduj  one z danymi maj cymi wi ksze znacze-
nie dla funkcji mapy.  

8.6.2 Zalecenie. Na mapie przedstawia si  rze b  terenu, je eli wysoko  wzniesie  przekracza 300 m (1000 ft) 
w odniesieniu do poziomu lotniska. Do prezentacji rze by terenu stosuje si  warstwice z opisem (br zowe), bar-
wy hipsometryczne (odcienie br zu) i punkty wysoko ciowe (czarne). Barwy hipsometryczne (odcienie br zu)
wprowadza si  od pierwszej warstwicy wyznaczaj cej obszar po o ony powy ej 300 m (1000 ft) nad poziomem 
lotniska. Punkty wysoko ciowe (czarne) zaznacza si  ze szczególnym uwzgl dnieniem kulminacji terenu. Na 
mapie b d  przedstawione równie  przeszkody lotnicze.  

Uwaga 1. Nast pna odpowiednia warstwica pojawiaj ca si  na mapach topograficznych, przekraczaj ca
300 m (1000 ft) powy ej wzniesienia lotniska g ównego, mo e zosta  wybrana do rozpocz cia cieniowania 
warstw. 

Uwaga 2. Odpowiedni kolor br zowy, na którym ma bazowa  pó tonowe cieniowanie warstw zosta  przed-
stawiony w dodatku 3 – Przewodnik po stosowanej kolorystyce.  

Uwaga 3. Odpowiednie punkty wysoko ciowe i przeszkody nawigacyjne to te, które zosta y okre lone przez 
specjalistów ds. procedur. 

8.7 Deklinacja magnetyczna 

rednia deklinacja magnetyczna obszaru, który mapa obejmuje, zostanie podana z dok adno ci
do 1°. 

8.8 Namiary, linie dróg i radiale 

8.8.1 Namiary, linie dróg i radiale b d  podawane w odniesieniu do pó nocy magnetycznej, za wyj tkiem przy-
padków przedstawionych w pkt_8.8.2. Tam, gdzie namiary i linie dróg s  dla segmentów RNAV dodatkowo 
podane jako warto ci geograficzne (odniesione do pó nocy geograficznej), b d  one przedstawione w nawiasach, 
z dok adno ci  do 1/10 stopnia, np.: 290° (294.4°T). 

8.8.2 Zalecenie. Na obszarach o du ych szeroko ciach geograficznych – o ile w a ciwa w adza zadecyduje, e
odniesienie do pó nocy magnetycznej nie jest praktyczne – nale y zastosowa  inne w a ciwe odniesienie, np. 
pó noc geograficzn  lub pó noc siatki.  

8.8.3 Je eli namiary, linie dróg lub radiale s  podawane w odniesieniu do pó nocy geograficznej lub pó nocy 
siatki, b dzie to w sposób jednoznaczny okre lone. Je eli stosowana jest pó noc siatki, nale y poda  po udnik 
referencyjny siatki.  

8.9 Dane lotnicze 

8.9.1 Lotniska 

Nale y przedstawi  wszystkie lotniska, które maj  wp yw na trasy dolotowe i odlotowe. Je li zajdzie taka po-
trzeba, nale y zaznaczy  uk ad dróg startowych. 
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8.9.2 Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne 

Na mapie przedstawione zostan  strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne, wraz z ich oznaczeniami i grani-
cami pionowymi. 

8.9.3 Minimalne wysoko ci bezwzgl dne  
obszaru (AMA) 

Minimalne wysoko ci bezwzgl dne obszaru zostan  przedstawione dla ka dego czworoboku, tworzonego przez 
wybrane równole niki i po udniki. 

Uwaga. Wielko  czworoboków zale y od skali mapy. 

8.9.4 System s u b ruchu lotniczego 

8.9.4.1 Na mapie b d  przedstawione elementy ustanowionego systemu s u b ruchu lotniczego. 

8.9.4.1.1 Mapa b dzie przedstawia  nast puj ce elementy systemu s u b ruchu lotniczego: 

a) pomoce radionawigacyjne w czone do systemu s u b ruchu lotniczego, wraz z ich nazwami, znakami iden-
tyfikacyjnymi, cz stotliwo ciami oraz wspó rz dnymi geograficznymi, podanymi w stopniach, minutach i 
sekundach; 

b) wzniesienie anteny nadawczej DME, podane z dok adno ci  do 30m (100ft); 

c) urz dzenia czno ci radiowej wymagane w odlotach i przylotach oraz w strefach oczekiwania; 

d) granice boczne i pionowe wyznaczonych przestrzeni powietrznych oraz w a ciwa  klasa przestrzeni po-
wietrznej; 

e) je li zosta a ustanowiona - oznaczenie specyfikacji nawigacyjnej(-ych) cznie z wszelkimi ograniczeniami; 

f) strefy oczekiwania, trasy dolotu i odlotu, wraz z oznaczeniami i kierunkami, podanymi z dok adno ci  do 1°, 
wzd u  ka dego segmentu; 

g)  znacz ce punkty nieb d ce pomocami radionawigacyjnymi, ale wyznaczaj ce trasy dolotowe i odlotowe, 
wraz z oznaczeniami kodowymi i wspó rz dnymi geograficznymi, podanymi w stopniach, minutach i sekun-
dach;

h) w odniesieniu do punktów wyznaczaj cych trasy nawigacji obszarowej VOR/DME, dodatkowo s  to: 

1) identyfikacja stacji oraz cz stotliwo  radiowa referencyjnych VOR/DME, 

2) namiar, podany z dok adno ci  do 0,1° oraz odleg o , podana z dok adno ci  do  
0,2 km (0,1 NM), od referencyjnej stacji VOR/DME, je eli punkt drogi nie pokrywa si  z ni ;

i) punkty meldowania obowi zkowe i na danie; 

j)  odleg o ci, podane z dok adno ci  do 1 km lub 1 NM, pomi dzy znacz cymi punktami wyznaczaj cymi 
punkty zakr tu lub mi dzy punktami meldowania; 

Uwaga. Mo na poda  ca kowite odleg o ci pomi dzy pomocami radionawigacyjnymi. 

k)  punkty zmiany namiaru w segmentach tras definiowane poprzez odniesienie do VOR, wraz z odleg o ciami 
do VOR podanymi z dok adno ci  do 1 km lub 1 NM, 
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Uwaga. Punkty zmiany namiaru, ustanowione w punkcie rodkowym pomi dzy dwiema pomocami b d  na 
skrzy owaniu dwóch radiali, w przypadku trasy, która zmienia kierunek pomi dzy dwiema pomocami, nie musz
by  przedstawiane dla ka dego segmentu trasy, je eli dokonano ogólnego zapisu o ich istnieniu. 

l)  minimalne trasowe wysoko ci bezwzgl dne oraz minimalne wysoko ci bezwzgl dne przewy sze  nad prze-
szkodami na trasach ATS, podane z dok adno ci  do 50 m (100ft) (patrz Za cznik 11, punkt 2.22); 

m)  ustanowione minimalne wysoko ci bezwzgl dne wektorowania, podane z dok adno ci  do  
50 m lub 100 ft zaokr glaj c w gór , przedstawione w sposób jednoznaczny. 

Uwaga 1. W przypadku stosowania systemów dozorowania ATS do wektorowania statku powietrznego do/od 
znacz cego punktu na publikowanej standardowej trasie odlotu/dolotu lub w przypadku wydawania zezwole  na 
zni anie poni ej minimalnej sektorowej wysoko ci bezwzgl dnej podczas dolotu, w a ciwe procedury mog  by
przedstawione na Mapie Obszarowej – ICAO, chyba e doprowadzi to do nadmiernego zag szczenia na mapie. 

Uwaga 2. W przypadku nadmiernego zag szczenia na mapie, mo na zapewni  Map  Minimalnych Wysoko ci
Bezwzgl dnych Dozorowania ATC – ICAO (patrz rozdzia  21), wówczas elementy wskazane w punkcie 
8.9.4.1.1.12 nie musz  by  powtarzane na Mapie Obszarowej – ICAO. 

n) ograniczenia pr dko ci oraz ograniczenia poziomu/wysoko ci bezwzgl dnej, tam gdzie zosta y one usta-
nowione; 

o)   wykaz urz dze czno ci, wraz z ich kana ami oraz adresami logowania (je li s  one stosowane); 

p)   oznaczenia  znacz cych  punktów nawigacyjnych  typu „przele  nad”. 
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PRZYRZ DÓW (SID) – ICAO 

9.1 Funkcja 

Mapa b dzie zapewnia  za ogom statków powietrznych informacje umo liwiaj ce wykonanie lotu po wyzna-
czonej standardowej trasie odlotu wed ug wskaza  przyrz dów, pocz wszy od fazy startu do fazy lotu po trasie. 

Uwaga. 1. – Przepisy okre laj ce oznaczenie standardowych tras odlotu zosta y przedstawione w Za czniku
11, dodatek 3. Wytyczne dotycz ce ustanowienia tras przedstawiono w Podr czniku planowania s u b ruchu 
lotniczego (Doc 9426). 

Uwaga 2. – Przepisy okre laj ce kryteria przewy sze  nad przeszkodami oraz szczegó owe informacje na 
temat minimalnych danych, przeznaczonych do publikacji, zosta y przedstawione w Procedurach s u b eglugi 
powietrznej – operacje statków powietrznych (PANS-OPS, Doc 8168), tom II, cz  II. 

9.2 Dost pno

Mapa Standardowych Odlotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (SID) – ICAO b dzie dost pna w sytuacji, kiedy 
ustanowiona trasa standardowego odlotu wed ug wskaza  przyrz dów nie b dzie mog a by  przedstawiona z 
odpowiedni  czytelno ci  na Mapie Obszarowej – ICAO. 

9.3 Zasi g i skala mapy 

9.3.1 Zasi g mapy b dzie wystarczaj cy do pokazania punktu, w którym rozpoczyna si  trasa odlotu oraz okre-
lonego znacz cego punktu, w którym mo e rozpocz  si  faza lotu po trasie w ramach wyznaczonej trasy ATS. 

Uwaga. Trasa odlotu zwykle ma swój pocz tek na ko cu drogi startowej.  

9.3.2 Zalecenie. - Mapa powinna zosta  sporz dzona w skali.

9.3.3 Je eli mapa zosta a sporz dzona w skali, nale y na niej umie ci  podzia k .

9.3.4 Je eli mapa nie zosta a sporz dzona w skali, umieszczony zostanie przypis „NIE W SKALI” („NOT TO 
SCALE”) oraz stosowany b dzie symbol „nie w skali” na liniach drogi i w odniesieniu do innych elementów 
mapy, które s  zbyt du e, aby przedstawia  je w skali mapy. 

9.4 Rzut kartograficzny/odwzorowanie 

9.4.1 Zalecenie. Nale y stosowa  rzut kartograficzny wiernok tny, w którym linia prosta odwzorowuje w przy-
bli eniu ko o wielkie.  

9.4.2 Zalecenie. Je eli mapa zosta a sporz dzona w skali, równole niki oraz po udniki b d  przedstawiane w 
odpowiednich odst pach. 

9.4.3 Znaczniki podzia ki b d  umieszczone w równych odst pach wzd u  ramki mapy. 
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9.5 Identyfikacja 

Mapa b dzie identyfikowan  nazw  Pa stwa, w którym znajduje si  lotnisko, nazw  miasta lub miejscowo ci 
obs ugiwanej przez lotnisko, nazw  lotniska oraz oznaczeniami standardowych tras odlotu wed ug wskaza
przyrz dów zgodnie z Procedurami s u b eglugi powietrznej – operacje statków powietrznych (PANS-OPS, 
Doc 8168), tom II, cz  II, rozdzia  5. 

Uwaga. Opracowywaniem oznacze  dla standardowej(-ych) tras(-y) odlotu wed ug wskaza  przyrz dów 
zajmuj  si  projektanci procedur. 

9.6 rodowisko techniczne i topografia 

9.6.1 Je eli mapa opracowana jest w skali, b dzie przedstawia  zgeneralizowan  lini  brzegow  wszystkich 
otwartych obszarów wodnych i du ych jezior oraz g ówne rzeki, za wyj tkiem sytuacji, kiedy koliduj  one z 
danymi maj cymi wi ksze znaczenie dla funkcji mapy. 

9.6.2 Zalecenie. Na mapie przedstawia si  rze b  terenu, je eli wysoko  wzniesie  przekracza 300 m (1000 ft) 
w odniesieniu do poziomu lotniska. Do prezentacji rze by terenu stosuje si  warstwice z opisem (br zowe), bar-
wy hipsometryczne (odcienie br zu) i punkty wysoko ciowe (czarne). Barwy hipsometryczne (odcienie br zu)
wprowadza si  od pierwszej warstwicy wyznaczaj cej obszar po o ony powy ej 300 m (1000 ft) nad poziomem 
lotniska. Punkty wysoko ciowe (czarne) zaznacza si  ze szczególnym uwzgl dnieniem kulminacji terenu. Na 
mapie b d  przedstawione równie  przeszkody lotnicze. 

Uwaga 1. Nast pna odpowiednia warstwica pojawiaj ca si  na mapach topograficznych, przekraczaj ca
300 m (1000 ft) powy ej wzniesienia lotniska g ównego, mo e zosta  wybrana do rozpocz cia cieniowania 
warstw.

Uwaga 2. Odpowiedni kolor br zowy, na którym ma bazowa  pó tonowe cieniowanie warstw zosta  przedsta-
wiony w dodatku 3 – Przewodnik po stosowanej kolorystyce.  

Uwaga 3. – Odpowiednie punkty wysoko ciowe i przeszkody nawigacyjne to te, które zosta y okre lone przez 
specjalistów ds. procedur. 

9.7 Deklinacja magnetyczna 

Deklinacja magnetyczna, wykorzystywana do okre lenia namiarów, linii dróg i radiali, zostanie podana z do-
k adno ci  do 1°. 

9.8 Namiary, linie dróg i radiale 

9.8.1 Namiary, linie dróg i radiale b d  podawane w odniesieniu do pó nocy magnetycznej, za wyj tkiem przy-
padków przedstawionych w pkt_9.8.2. Tam, gdzie namiary i linie dróg s  dla segmentów RNAV dodatkowo 
podane jako warto ci geograficzne (odniesione do pó nocy geograficznej), b d  one przedstawione w nawiasach, 
z dok adno ci  do 1/10 stopnia, np.: 290° (294.4°T). 

Uwaga. Uwaga na ten temat mo e zosta  umieszczona na mapie. 

9.8.2 Zalecenie. Na obszarach o du ych szeroko ciach geograficznych – o ile w a ciwa w adza zadecyduje, e
odniesienie do pó nocy magnetycznej nie jest praktyczne – nale y zastosowa  inne w a ciwe odniesienie, np. 
pó noc geograficzn  lub pó noc siatki. 

9.8.3 Je eli namiary, linie dróg lub radiale s  podawane w odniesieniu do pó nocy geograficznej lub pó nocy 
siatki, b dzie to w sposób jednoznaczny okre lone. Je eli stosowana jest pó noc siatki, nale y poda  po udnik 
referencyjny siatki. 
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9.9 Dane lotnicze 

9.9.1 Lotniska 

9.9.1.1 Lotnisko, dla którego opracowano procedury odlotu, zostanie przedstawione z uwzgl dnieniem uk adu
dróg startowych. 

9.9.1.2 Wszystkie lotniska, maj ce wp yw na wyznaczon  standardow  tras  odlotu wed ug wskaza  przyrz -
dów zostan  przedstawione i oznaczone. Je li zajdzie taka potrzeba, przedstawione zostan  uk ady dróg starto-
wych. 

9.9.2 Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne 

Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne, które mog  mie  wp yw na realizacj  tych procedur, zostan
przedstawione wraz z ich oznaczeniami i granicami pionowymi. 

9.9.3 Minimalne wysoko ci bezwzgl dne sektorów 

9.9.3.1 Ustanowione, w oparciu o zwi zane z procedurami pomoce nawigacyjne, minimalne wysoko ci bez-
wzgl dne sektorów zostan  podane z jednoznacznym oznaczeniem sektora, do którego si  odnosz .

9.9.3.2 Je eli minimalne wysoko ci bezwzgl dne sektorów nie zosta y wyznaczone lub wyznaczono je tylko dla 
fragmentów mapy, na mapie lub jej fragmencie nale y poda  minimalne wysoko ci bezwzgl dne (AMA) dla 
ka dego czworoboku, utworzonego przez wybrane równole niki i po udniki. 

Uwaga. W zale no ci od skali mapy, czworoboki utworzone przez równole niki i po udniki maj  zwykle wy-
miary 0,5  szeroko ci na 0,5° d ugo ci geograficznej. 

9.9.4 System s u b ruchu lotniczego 

9.9.4.1 Na mapie b d  przedstawione elementy ustanowionego systemu s u b ruchu lotniczego. 

9.9.4.1.1 Mapa b dzie przedstawia  nast puj ce elementy systemu s u b ruchu lotniczego: 

a) graficzny obraz ka dej standardowej trasy odlotu wed ug wskaza  przyrz dów, obejmuj cy:

1) oznaczenie trasy; 

2) znacz ce punkty wyznaczaj ce tras ;

3) kierunek trasy lub radial, podany z dok adno ci  do 1° wzd u  ka dego segmentu trasy; 

4) odleg o ci pomi dzy znacz cymi punktami, podane z dok adno ci  do 1 km lub  
1 NM; 

5) minimalne wysoko ci bezwzgl dne przewy sze  nad przeszkodami wzd u  trasy lub jej segmentów 
oraz wysoko ci bezwzgl dne wymagane zgodnie z procedur , podane z dok adno ci  do 50m lub 100ft 
zaokr glaj c w gór  oraz ograniczenia poziomów lotu, o ile zosta y ustanowione; 

6) je eli mapa opracowana jest w skali i przy odlocie zapewniane jest wektorowania  
– ustanowione minimalne wysoko ci bezwzgl dne wektorowania, podane z dok adno ci  do 50 m lub 
100 ft zaokr glaj c w gór , przedstawione w sposób jednoznaczny; 

Uwaga 1. W przypadku stosowania systemów dozorowania ATS do wektorowania statku powietrznego do/od 
znacz cych punktów na publikowanej standardowej trasie odlotu, w a ciwe procedury mog  by  przedstawione 
na Mapie Standardowych Odlotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (SID) – ICAO, chyba e doprowadzi to do 
nadmiernego zag szczenia na mapie. 
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Uwaga 2. W przypadku nadmiernego zag szczenia na mapie, mo na zapewni  Map  Minimalnych Wysoko ci
Bezwzgl dnych Dozorowania ATC – ICAO (patrz rozdzia  21), wówczas elementy wskazane w punkcie 9.9.4.1.1, 
1) f) nie musz  by  powtarzane na Mapie Standardowych Odlotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (SID)–- ICAO. 

b) pomoce radionawigacyjne zwi zane z tras , obejmuj ce:

1) nazw  pomocy, 

2) znaki identyfikacyjne, 

3) cz stotliwo ci,

4) wspó rz dne geograficzne, podane w stopniach, minutach i sekundach, 

5) kana  i wzniesienie anteny nadawczej DME, podane z dok adno ci  do 30 m (100 ft), 

c)  znacz ce punkty trasy, nieb d ce pomocami radionawigacyjnymi, ich oznaczenia kodowe i wspó rz dne 
geograficzne, podane w stopniach, minutach i sekundach oraz namiar, podany z dok adno ci  do 0,1° i odle-
g o , podana z dok adno ci  do 0,2 km (0,1 NM), od referencyjnej pomocy radionawigacyjnej; 

d) wyznaczone strefy oczekiwania; 

e) przej ciow  wysoko  bezwzgl dn /wzgl dn   podan  z dok adno ci  do 300 m lub 1000 ft zaokr glaj c w 
gór ;

f) lokalizacj  i wysoko  wzgl dn  przeszkód, które penetruj  powierzchni  identyfikacji przeszkody (OIS), 
tzw. close-in obstacles. Je eli istniej  przeszkody penetruj ce powierzchni  OIS, które nie zosta y wzi te pod 
uwag  przy publikowanym gradiencie wznoszenia procedury, nale y o tym poinformowa ;

Uwaga. Zgodnie z PANS-OPS, cz  II, informacja na temat pobliskich przeszkód, zapewniana jest przez 
specjalistów ds. procedur. 

g) ograniczenia pr dko ci, je eli zosta y okre lone; 

h) je li zosta a ustanowiona - oznaczenie specyfikacji nawigacyjnej(-ych) cznie z wszelkimi ograniczeniami; 

i) wszystkie punkty meldowania obowi zkowe i na  danie; 

j) procedury czno ci radiowej obejmuj ce: 

1) znaki wywo awcze organów ATS, 

2) cz stotliwo ci,

3) ustawienie transpondera, gdzie ma to zastosowanie. 

k) oznaczenia  znacz cych  punktów nawigacyjnych  typu „przele  nad”. 

9.9.4.2 Zalecenie. Je eli mo liwe, na awersie lub rewersie mapy, powinien by  podany tekstowy opis trasy stan-
dardowego odlotu wed ug wskaza  przyrz dów (SID) oraz odpowiednie procedury utraty czno ci.
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9.9.4.3 Wymagania lotniczej bazy danych 

W a ciwe dane wspomagaj ce kodowanie bazy danych nawigacyjnych powinny by  opublikowane zgodnie z 
Procedurami s u b eglugi powietrznej – operacje statków powietrznych (PANS-OPS, Doc 8168), tom II, cz
III, sekcja 5, rozdzia  2, 2.1, na rewersie mapy lub jako oddzielny, prawid owo oznaczony, arkusz. 

Uwaga. W a ciwe dane to dane przygotowane przez specjalist  ds. procedur. 
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ROZDZIA 10. MAPA STANDARDOWYCH DOLOTÓW WED UG WSKAZA
PRZYRZ DÓW (STAR) – ICAO 

10.1 Funkcja 

Mapa b dzie zapewnia  za ogom statków powietrznych informacje umo liwiaj ce wykonanie lotu po wyzna-
czonej standardowej trasie dolotu wed ug wskaza  przyrz dów, pocz wszy od fazy lotu po trasie do fazy podej-
cia do l dowania. 

Uwaga. 1. Standardowe trasy dolotu wed ug wskaza  przyrz dów powinny by  interpretowane jako zawiera-
j ce „standardowe profile zni ania”, „podej cie ze sta ym zni aniem” oraz inne nie-standardowe opisy. W 
przypadku standardowego profilu zni ania zobrazowanie profilu na mapie nie jest konieczne.  

Uwaga 2. Przepisy rz dz ce oznakowaniem standardowych tras dolotu zawarte s  w Za czniku 11,  
dodatek 3. Wytyczne dla opracowania tras przedstawiono w Podr czniku planowania s u b ruchu lotniczego
(Doc 9426).  

10.2 Dost pno

Mapa Standardowych Dolotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (STAR) – ICAO b dzie dost pna w sytuacji, kiedy 
ustanowiona trasa standardowego dolotu wed ug wskaza  przyrz dów nie b dzie mog a by  przedstawiona z 
odpowiedni  czytelno ci  na Mapie Obszarowej – ICAO.  

10.3 Zasi g i skala mapy 

10.3.1 Zasi g mapy b dzie wystarczaj cy do wskazania punktu, gdzie ko czy si  faza lotu po trasie, oraz punktu 
w którym rozpoczyna si  faza podej cia do l dowania.  

10.3.2 Zalecenie. Mapa powinna zosta  sporz dzona w skali.

10.3.3 Je eli mapa zosta a sporz dzona w skali, nale y na niej umie ci  podzia k .

10.3.4 Je eli mapa nie zosta a sporz dzona w skali, umieszczony zostanie przypis „NIE W SKALI” („NOT TO 
SCALE”) oraz stosowany b dzie symbol „nie w skali” na liniach drogi i w odniesieniu do innych elementów 
mapy, które s  zbyt du e, aby przedstawia  je w skali mapy. 

10.4 Rzut kartograficzny/odwzorowanie 

10.4.1 Zalecenie. Nale y stosowa  rzut kartograficzny wiernok tny, w którym linia prosta odwzorowuje w przy-
bli eniu ko o wielkie.  

10.4.2 Zalecenie. Je eli mapa zosta a sporz dzona w skali, równole niki oraz po udniki b d  przedstawiane w 
odpowiednich odst pach.

10.4.3 Znaczniki podzia ki b d  umieszczone w równych odst pach wzd u  ramki mapy. 
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10.5 Identyfikacja 

Mapa b dzie identyfikowana nazw  Pa stwa, w którym znajduje si  lotnisko, nazw  miasta lub miejscowo ci 
obs ugiwanej przez lotnisko, nazw  lotniska oraz oznaczeniami standardowych tras dolotu wed ug wskaza
przyrz dów zgodnie z Procedurami s u b eglugi powietrznej – operacje statków powietrznych (PANS-OPS, 
Doc 8168), tom II, cz  I, sekcja4, rozdzia  2. 

Uwaga. Opracowywaniem oznacze  dla standardowej(-ych) tras(-y) odlotu wed ug wskaza  przyrz dów 
zajmuj  si  projektanci procedur. 

10.6 rodowisko techniczne i topografia 

10.6.1 Je eli mapa opracowana jest w skali, b dzie przedstawia  zgeneralizowan  lini  brzegow  wszystkich 
otwartych obszarów wodnych i du ych jezior oraz g ówne rzeki, za wyj tkiem sytuacji, kiedy koliduj  one z 
danymi maj cymi wi ksze znaczenie dla funkcji mapy.  

10.6.2 Zalecenie. Na mapie przedstawia si  rze b  terenu, je eli wysoko  wzniesie  przekracza 300 m (1000 ft) 
w odniesieniu do poziomu lotniska. Do prezentacji rze by terenu stosuje si  warstwice z opisem (br zowe), bar-
wy hipsometryczne (odcienie br zu) i punkty wysoko ciowe (czarne). Barwy hipsometryczne (odcienie br zu)
wprowadza si  od pierwszej warstwicy wyznaczaj cej obszar po o ony powy ej 300 m (1000 ft) nad poziomem 
lotniska. Punkty wysoko ciowe (czarne) zaznacza si  ze szczególnym uwzgl dnieniem kulminacji terenu. Na 
mapie b d  przedstawione równie  przeszkody lotnicze. 

Uwaga 1. Nast pna odpowiednia warstwica pojawiaj ca si  na mapach topograficznych, przekraczaj ca
300 m (1000 ft) powy ej wzniesienia lotniska g ównego, mo e zosta  wybrana do rozpocz cia cieniowania 
warstw. 

Uwaga 2. Odpowiedni kolor br zowy, na którym ma bazowa  pó tonowe cieniowanie warstw zosta  przed-
stawiony w dodatku 3 – Przewodnik po stosowanej kolorystyce.  

Uwaga 3. Odpowiednie punkty wysoko ciowe i przeszkody nawigacyjne to te, które zosta y okre lone przez 
specjalistów ds. procedur. 

10.7 Deklinacja magnetyczna 

Deklinacja magnetyczna wykorzystywana do okre lenia namiarów, linii dróg i radiali, zostanie podana z dok ad-
no ci  do 1°. 

10.8 Namiary, linie dróg i radiale 

10.8.1 Namiary, linie dróg i radiale b d  podawane w odniesieniu do pó nocy magnetycznej, za wyj tkiem przy-
padków przedstawionych w pkt_10.8.2. Tam, gdzie namiary i linie dróg s  dla segmentów RNAV dodatkowo 
podane jako warto ci geograficzne (odniesione do pó nocy geograficznej), b d  one przedstawione w nawiasach, 
z dok adno ci  do 1/10 stopnia, np.: 290° (294.4°T). 

Uwaga. Uwaga na ten temat mo e zosta  umieszczona na mapie. 

10.8.2 Zalecenie. Na obszarach o du ych szeroko ciach geograficznych – o ile w a ciwa w adza zadecyduje, e
odniesienie do pó nocy magnetycznej nie jest praktyczne – nale y zastosowa  inne w a ciwe odniesienie, np. 
pó noc geograficzn  lub pó noc siatki.  

10.8.3 Je eli namiary, linie dróg lub radiale s  podawane w odniesieniu do pó nocy geograficznej lub pó nocy 
siatki, b dzie to w sposób jednoznaczny okre lone. Je eli stosowana jest pó noc siatki, nale y poda  po udnik 
referencyjny siatki.  

10.9 Dane lotnicze 

10.9.1 Lotniska 

10.9.1.1 Lotnisko, dla którego opracowano procedur  dolotu (STAR), zostanie przedstawione z uwzgl dnieniem 
uk adu dróg startowych. 
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10.9.1.2 Wszystkie lotniska, maj ce wp yw na wyznaczon  standardow  tras  dolotu wed ug wskaza  przyrz -
dów zostan  przedstawione i oznaczone. Je li zajdzie taka potrzeba, przedstawione zostan  uk ady dróg starto-
wych. 

10.9.2 Strefy zakazane, ograniczone 
i niebezpieczne 

Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne, które mog  mie  wp yw na realizacj  tych procedur, zostan
przedstawione wraz z ich oznaczeniami i granicami pionowymi. 

10.9.3 Minimalne wysoko ci bezwzgl dne  
sektorów 

10.9.3.1 Ustanowione minimalne wysoko ci bezwzgl dne sektorów zostan  podane z jednoznacznym oznacze-
niem sektora, do którego si  odnosz .

10.9.3.2 Je eli minimalne wysoko ci bezwzgl dne sektorów nie zosta y wyznaczone lub wyznaczono je tylko 
dla fragmentów mapy, na mapie lub jej fragmencie nale y poda  minimalne wysoko ci bezwzgl dne (AMA) dla 
ka dego czworoboku, utworzonego przez wybrane równole niki i po udniki. 

Uwaga. W zale no ci od skali mapy, czworoboki utworzone przez równole niki i po udniki maj  zwykle wy-
miary 0,5  szeroko ci na 0,5° d ugo ci geograficznej. 

10.9.4 System s u b ruchu lotniczego 

10.9.4.1 Na mapie b d  przedstawione elementy ustanowionego systemu s u b ruchu lotniczego. 

10.9.4.1.1 Mapa b dzie przedstawia  nast puj ce elementy systemu s u b ruchu lotniczego: 

a) graficzny obraz ka dej standardowej trasy dolotu wed ug wskaza  przyrz dów, obejmuj cy:

1) oznaczenie trasy; 

2) znacz ce punkty wyznaczaj ce tras ;

3) kierunek trasy lub radial, podany z dok adno ci  do 1° wzd u  ka dego segmentu trasy; 

4) odleg o ci pomi dzy znacz cymi punktami, podane z dok adno ci  do 1km lub 1 NM; 

5) minimalne wysoko ci bezwzgl dne przewy sze  nad przeszkodami wzd u  trasy lub jej segmentów oraz 
wysoko ci bezwzgl dne wymagane zgodnie z procedur , podane z dok adno ci  do 50m lub 100ft za-
okr glaj c w gór  oraz ograniczenia poziomów lotu, o ile zosta y ustanowione, 

6) je eli mapa opracowana jest w skali i przy dolocie zapewniane jest wektorowanie,  
– ustanowione minimalne wysoko ci bezwzgl dne wektorowania, podane z dok adno ci  do 50m lub 
100ft zaokr glaj c w gór , przedstawione w sposób jednoznaczny; 

Uwaga 1. W przypadku stosowania systemów dozorowania ATS do wektorowania statku powietrznego do/od 
znacz cych punktów na publikowanej standardowej trasie dolotu lub do wydania zezwolenia na zni anie poni ej 
minimalnej sektorowej wysoko ci bezwzgl dnej podczas dolotu, w a ciwe procedury mog  by  przedstawione na 
Mapie Standardowych Dolotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (STAR) – ICAO, chyba e doprowadzi to do nad-
miernego zag szczenia na mapie. 

Uwaga 2. W przypadku nadmiernego zag szczenia na mapie, mo na zapewni  Map  Minimalnych Wysoko ci
Bezwzgl dnych Dozorowania ATC – ICAO (patrz rozdzia  21), wówczas elementy wskazane w punkcie 
10.9.4.1.1, 1) f) nie musz  by  powtarzane na Mapie Standardowych Dolotów wed ug Wskaza  Przyrz dów 
(STAR) – ICAO. 
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b) pomoce radionawigacyjne zwi zane z tras , obejmuj ce:

1) nazw  pomocy, 

2) znaki identyfikacyjne, 

3) cz stotliwo ci,

4) wspó rz dne geograficzne, podane w stopniach, minutach i sekundach, 

5)  kana  i wzniesienie anteny nadawczej DME, podane z dok adno ci  do 30 m (100 ft); 

c) znacz ce punkty trasy, nieb d ce pomocami radionawigacyjnymi, ich oznaczenia kodowe i wspó rz dne 
geograficzne, podane w stopniach, minutach i sekundach oraz namiar, podany z dok adno ci  do 0,1° i odle-
g o , podana z dok adno ci  do 0,2km (0,1 NM), od referencyjnej pomocy radionawigacyjnej,  

d) wyznaczone strefy oczekiwania; 

e) przej ciow  wysoko  bezwzgl dn /wzgl dn   podan  z dok adno ci  do 300m lub 1000ft zaokr glaj c w 
gór ;

f) ograniczenia pr dko ci, je eli zosta y okre lone; 

g) je li zosta a ustanowiona - oznaczenie specyfikacji nawigacyjnej(-ych) cznie z wszelkimi ograniczeniami; 

h) wszystkie punkty meldowania obowi zkowe i na  danie; 

i) procedury czno ci radiowej obejmuj ce:

1) znaki wywo awcze organów ATS, 

2) cz stotliwo ci,

3) ustawienie transpondera, gdzie ma to zastosowanie. 

j) oznaczenia  znacz cych  punktów nawigacyjnych  typu „przele  nad”. 

10.9.4.2 Zalecenie. Je eli mo liwe, na awersie lub rewersie mapy, powinien by  podany tekstowy opis trasy 
standardowego dolotu wed ug wskaza  przyrz dów (STAR) oraz odpowiednie procedury utraty czno ci.

10.9.4.3 Wymagania lotniczej bazy danych 

W a ciwe dane wspomagaj ce kodowanie bazy danych nawigacyjnych powinny by  opublikowane zgodnie z 
Procedurami s u b eglugi powietrznej – operacje statków powietrznych (PANS-OPS, Doc 8168), tom II, cz
III, sekcja 5, rozdzia  2, 2.1, na rewersie mapy lub jako oddzielny, prawid owo oznaczony, arkusz. 

Uwaga. W a ciwe dane to dane przygotowane przez specjalist  ds. procedur. 
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11.1 Funkcja 

Mapa b dzie zapewnia  za ogom statków powietrznych informacje umo liwiaj ce wykonanie zatwierdzonej 
procedury podej cia wed ug wskaza  przyrz dów na drodze startowej planowanego l dowania, cznie z proce-
dur  po nieudanym podej ciu gdzie ma to zastosowanie, procedur  oczekiwania. 

Uwaga. Szczegó owe kryteria opracowania procedur podej cia wed ug wskaza  przyrz dów oraz dok adno-
ci zwi zanych z procedur  okre lonych wysoko ci bezwzgl dnych/wzgl dnych, przedstawione zosta y w Proce-

durach s u b eglugi powietrznej – operacje statków powietrznych (PANS-OPS, Doc 8168). 

11.2 Dost pno

11.2.1 Mapa Podej cia wed ug Wskaza  Przyrz dów – ICAO b dzie dost pna dla wszystkich lotnisk regularnie 
wykorzystywanych przez mi dzynarodowe lotnictwo cywilne, dla których takie procedury zosta y ustanowione. 

11.2.2 Standardowo dla ka dej procedury podej cia precyzyjnego b dzie dost pna  osobna mapa. 

11.2.3 Standardowo dla ka dej procedury podej cia nieprecyzyjnego b dzie dost pna osobna mapa. 

Uwaga. Na mapie mo na przedstawi  wi cej ni  jedn  procedur  w sytuacji: gdy segment podej cia po red-
niego, podej cia ko cowego i segment procedury po nieudanym podej ciu s  identyczne. 

11.2.4 Je eli parametry drogi, czasu lub wysoko ci bezwzgl dnej ró ni  si , w zale no ci od kategorii statku 
powietrznego w segmentach innych ni  w segmencie podej cia ko cowego, a zestawienie tych ró nic na jednej 
mapie mo e spowodowa  zag szczenie informacji oraz nieczytelno  mapy, to mo na wykona  wi cej ni  jedn
map .

Uwaga. W kwestii kategorii statków powietrznych, patrz Procedury s u b eglugi powietrznej  
– operacje statków powietrznych (Doc 8168), tom II, cz  III, rozdzia  1. 

11.2.5 Mapy Podej cia wed ug Wskaza  Przyrz dów – ICAO b d  aktualizowane zawsze, je eli informacje, 
maj ce kluczowe znaczenie dla bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych, ulegn  zmianie. 

11.3 Zasi g i skala mapy 

11.3.1 Zasi g mapy b dzie wystarczaj cy do ukazania wszystkich segmentów procedury oraz tych dodatkowych 
obszarów, których przedstawienie mo e by  niezb dne, ze wzgl du na rodzaj planowanego podej cia.

11.3.2 Wybrana skala powinna zapewni  optymaln  czytelno , uwzgl dniaj c:

a) procedur  przedstawion  na mapie, 

b) rozmiar arkusza. 
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11.3.3 Na mapie zostanie podana skala. 

11.3.3.1 Poza przypadkami, gdzie poni sze nie jest praktyczne, na mapie nale y zaznaczy  ko o o promieniu 20 
km (10 NM), ze rodkiem w DME, zlokalizowanym na lotnisku lub w pobli u lotniska, a w przypadku braku 
DME – w punkcie odniesienia lotniska (ARP). Promie  zostanie opisany na obwodzie ko a.

11.3.3.2 Zalecenie. Skala d ugo ci powinna by  zamieszczona bezpo rednio pod profilem.

11.4 Format 

Zalecenie. Rozmiar arkusza powinien wynosi  210 x 148 mm (8,27 x 5,82in).

11.5 Rzut kartograficzny/odwzorowanie 

11.5.1 Nale y stosowa  odwzorowanie wiernok tne, w którym linia prosta stanowi w przybli eniu ko o wielkie. 

11.5.2 Zalecenie. Znaczniki podzia ki b d  umieszczone w równych odst pach wzd u  ramki mapy. 

11.6 Identyfikacja 

Mapa b dzie identyfikowana nazw  miasta lub miejscowo ci, lub obszaru, któremu lotnisko s u y, nazw  lotni-
ska oraz oznaczeniem procedury podej cia wed ug wskaza  przyrz dów, zgodnie z Procedurami s u b eglugi 
powietrznej – operacje statków powietrznych (PANS-OPS, Doc 8168), tom II, cz  I, sekcja 4, rozdzia  9. 

Uwaga. Opracowywaniem oznaczenia dla procedury podej cia wed ug wskaza  przyrz dów zajmuje si  pro-
jektant procedur. 

11.7 rodowisko techniczne i topografia 

11.7.1 Nale y przedstawi  informacje na temat rodowiska technicznego oraz topografii, maj ce zwi zek z bez-
piecznym wykonaniem procedury podej cia wed ug wskaza  przyrz dów, cznie z procedur  po nieudanym 
podej ciu, strefami oczekiwania oraz procedur  kr enia z widoczno ci  (je eli zosta y ustanowione). Obiekty 
topograficzne zostan  oznaczone nazwami tylko wtedy, je eli zajdzie taka konieczno , w celu u atwienia zro-
zumienia informacji. Minimum stanowi zarys obszarów l dowych oraz znacz cych jezior i rzek. 

11.7.2 Rze ba terenu zostanie przedstawiona tak, by wiernie odda  charakter ukszta towania powierzchni. Na 
obszarach, gdzie wysoko  terenu w stosunku do wzniesienia lotniska przekracza 1 200m (4 000 ft) w zasi gu 
mapy lub 600 m (2 000 ft) w promieniu 11 km (6 NM) od punktu odniesienia lotniska, lub je eli gradient cie ki 
schodzenia w segmencie podej cia ko cowego lub procedurze po nieudanym podej ciu jest wi kszy ni  standar-
dowy z powodu ukszta towania terenu, wówczas na mapie nale y przedstawi  wszystkie obszary wzniesione 
ponad 150 m (500 ft) nad poziomem lotniska. Rze b  terenu przedstawia si  za pomoc  wyg adzonych warstwic 
z opisem oraz tonowania  barwami hipsometrycznymi w kolorze br zowym. Wybrane punkty wysoko ciowe, 
mi dzy innymi najwy sze wzniesienia w ramach ka dej ostatniej warstwicy, przedstawia si  w kolorze czarnym. 

Uwaga 1. Nast pna odpowiednia warstwica pojawiaj ca si  na mapach topograficznych, przekraczaj ca
150 m (500 ft) powy ej wzniesienia lotniska g ównego, mo e zosta  wybrana do rozpocz cia cieniowania 
warstw. 

Uwaga 2. Odpowiedni kolor br zowy, na którym ma bazowa  pó tonowe cieniowanie warstw zosta  przed-
stawiony w dodatku 3 – Przewodnik po stosowanej kolorystyce. 

Uwaga 3. – Odpowiednie punkty wysoko ciowe to te, które zosta y okre lone przez specjalist  ds. procedur. 
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11.7.3 Zalecenie. Na obszarach, gdzie wysoko  terenu jest ni sza ni  opisana w punkcie 11.7.2, na mapie nale-
y przedstawi  wszystkie wzniesienia terenowe przekraczaj ce 150 m (500 ft) nad poziomem lotniska. Rze b

terenu przedstawia si  za pomoc  zgeneralizowanych warstwic z opisem i barw hipsometrycznych (w kolorze 
br zowym). Wybrane punkty wysoko ciowe, ze szczególnym uwzgl dnieniem kulminacji terenu, przedstawia si
w kolorze czarnym. 

Uwaga 1. Nast pna odpowiednia warstwica pojawiaj ca si  na mapach topograficznych, przekraczaj ca
150 m (300 ft) powy ej wzniesienia lotniska g ównego, mo e zosta  wybrana do rozpocz cia cieniowania 
warstw. 

Uwaga 2. Odpowiedni kolor br zowy, na którym ma bazowa  pó tonowe cieniowanie warstw, zosta  przed-
stawiony w dodatku 3 – Przewodnik po stosowanej kolorystyce. 

Uwaga 3. Odpowiednie punkty wysoko ciowe to te, które zosta y okre lone przez specjalist  ds. procedur. 

11.8 Deklinacja magnetyczna 

11.8.1 Zalecenie. Na mapie powinna by  podana deklinacja magnetyczna.

11.8.2 Warto  deklinacji (z dok adno ci  do 1°), je li b dzie wykazywana, powinna by  zgodna z t  zastoso-
wan  do okre lania namiarów, linii dróg i radiali prezentowanych na mapie. 

11.9 Namiary, linie dróg i radiale 

11.9.1 Namiary, linie dróg i radiale b d  podawane w odniesieniu do pó nocy magnetycznej, za wyj tkiem przy-
padków przedstawionych w pkt._11.9.2. Tam, gdzie namiary i linie dróg s  dla segmentów RNAV dodatkowo 
podane jako warto ci geograficzne (odniesione do pó nocy geograficznej), b d  one przedstawione w nawiasach, 
z dok adno ci  do 1/10 stopnia, np.: 290° (294.4°T). 

Uwaga. Uwaga na ten temat mo e zosta  umieszczona na mapie. 

11.9.2 Zalecenie. Na obszarach o du ych szeroko ciach geograficznych – o ile w a ciwa w adza zadecyduje, e
odniesienie do pó nocy magnetycznej nie jest praktyczne – nale y zastosowa  inne w a ciwe odniesienie, np. 
pó noc geograficzn  lub pó noc siatki. 

11.9.3 Je eli namiary, linie dróg lub radiale s  podawane w odniesieniu do pó nocy geograficznej lub pó nocy 
siatki, b dzie to w sposób jednoznaczny okre lone. Je eli stosowana jest pó noc siatki, nale y poda  po udnik 
referencyjny siatki.  

11.10 Dane lotnicze 

11.10.1 Lotniska 

11.10.1.1 Wszystkie lotniska widoczne z powietrza zostan  przedstawione za pomoc  odpowiedniego symbolu. 
Lotniska opuszczone zostan  oznaczone jako opuszczone. 

11.10.1.2 Uk ad dróg startowych, w skali odpowiedniej dla dok adnego ich zobrazowania, zostanie przedstawio-
ny w przypadku: 

a) lotniska, dla którego opracowano procedur ,

b) lotnisk maj cych wp yw na ruch lotniczy, a tak e w przypadku lotnisk zlokalizowanych tak, e podczas 
zmiennych warunków pogodowych mog  zosta  mylnie wzi te za lotnisko docelowe. 
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11.10.1.3 Wzniesienie lotniska zostanie podane z dok adno ci  do 1m lub 1ft, w widocznym miejscu na mapie. 

11.10.1.4 Wzniesienie progu lub, je eli ma to zastosowanie, najwy sze wzniesienie strefy przyziemienia, zosta-
nie podane z dok adno ci  do 1m lub 1ft. 

11.10.2 Przeszkody 

11.10.2.1 Na mapie b d  przedstawione przeszkody. 

Uwaga. Wyboru przeszkód dokonuje projektant procedur. 

11.10.2.2 Zalecenie. Na mapie b d  przedstawione i wyró nione przeszkody lub grupy przeszkód, które decydu-
j  o wysoko ci bezwzgl dnej/wzgl dnej zapewniaj cej minimalne przewy szenie nad przeszkodami (OCA/OCH). 

11.10.2.3 Wzniesienie wierzcho ka przeszkody zostanie podane z dok adno ci  do 1m lub 1ft zaokr glaj c w 
gór .

11.10.2.4 Zalecenie. Wysoko ci wzgl dne przeszkód, odniesione do poziomu innego ni redni poziom morza 
podaje si  w nawiasach (patrz punkt 11.10.2.3). 

11.10.2.5 Je eli na mapie podaje si  wysoko ci wzgl dne przeszkód okre lone w odniesieniu do podstawy innej 
ni redni poziom morza, podstaw  b dzie wzniesienie lotniska. Wyj tkiem jest sytuacja, kiedy lotnisko posiada 
oprzyrz dowan  drog  startow  ze wzniesieniem progu wynosz cym co najmniej 2m (7ft) mniej ni  wzniesienie 
lotniska. Podstaw  odniesienia b dzie wtedy próg drogi startowej, której dotyczy podej cie wed ug wskaza
przyrz dów. 

11.10.2.6 Je eli stosowana jest podstawa inna ni redni poziom morza, zostanie to opisane w widocznym miej-
scu na mapie. 

11.10.2.7 Je eli dla precyzyjnej oprzyrz dowanej drogi startowej (CAT I) nie zosta a utworzona strefa wolna od 
przeszkód, nale y o tym poinformowa .

11.10.3 Strefy zakazane, ograniczone  
i niebezpieczne 

Na mapie przedstawione zostan  strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne, które mog  mie  wp yw na wy-
konanie procedur, wraz z ich oznaczeniami i granicami pionowymi. 

11.10.4 Urz dzenia czno ci radiowej  
i pomoce nawigacyjne 

11.10.4.1 Mapa przedstawia  b dzie pomoce radionawigacyjne wymagane w procedurach, wraz z ich cz stotli-
wo ciami, oznaczeniami identyfikacyjnymi oraz charakterystykami opisuj cymi kierunek (je li wyst puj ). W 
przypadku procedury, która obejmuje wi cej ni  jedn  pomoc radionawigacyjn  zlokalizowan  w osi podej cia 
ko cowego, nale y jednoznacznie okre li  urz dzenie, które b dzie wykorzystywane do prowadzenia nawiga-
cyjnego w trakcie podej cia ko cowego. Nale y rozwa y  mo liwo  usuni cia z mapy tych pomocy radiona-
wigacyjnych, które nie s  wykorzystywane w procedurze. 

11.10.4.2 Je li ustanowione: pozycja (fix) rozpocz cia podej cia pocz tkowego (IAF), pozycja (fix) rozpocz cia
podej cia po redniego (IF), pozycja (fix) rozpocz cia podej cia ko cowego (FAF) (lub punkt rozpocz cia podej-
cia ko cowego (FAP) dla procedury podej cia ILS), punkt rozpocz cia procedury po nieudanym podej ciu

(MAPt) oraz inne znacz ce pozycje (fix’y) lub punkty stanowi ce  procedur , zostan  pokazane i oznaczone. 

11.10.4.3 Zalecenie. Pozycja rozpocz cia podej cia ko cowego lub punkt rozpocz cia podej cia ko cowego dla 
procedury podej cia ILS, powinny zosta  okre lone za pomoc  wspó rz dnych geograficznych, podanych w 
stopniach, minutach i sekundach. 

11.10.4.4 Pomoce radionawigacyjne, które mog  by  wykorzystane w procedurach odwrotnych, wraz z ich cha-
rakterystyk  nawigacyjn  prowadzenia po trasie (je eli taka wyst puje), zostan  przedstawione lub podane na 
mapie. 
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11.10.4.5 Na mapie podane zostan  znaki wywo awcze i cz stotliwo ci radiowe, wymagane podczas wykony-
wania procedury. 

11.10.4.6 Je eli wymagaj  tego procedury, nale y poda  odleg o  od lotniska ka dej pomocy radionawigacyj-
nej zwi zanej z podej ciem ko cowym, z dok adno ci  do 1km lub 1NM. Je eli pomoc niedefiniuj ca trasy 
podej cia w procedurze, wskazuje namiar na lotnisko, namiar zostanie podany z dok adno ci  do 1°. 

11.10.5 Minimalne wysoko ci bezwzgl dne sektorów lub wysoko ci bezwzgl dne dolotu 

Minimalne wysoko ci bezwzgl dne sektorów lub wysoko ci bezwzgl dne dolotu, okre lone przez w a ciw
w adz , zostan  podane z jednoznacznym oznaczeniem sektora, do którego si  odnosz .

11.10.6 Przedstawienie linii drogi w procedurze podej cia

11.10.6.1 Mapa b dzie przedstawia :

a) lini  drogi w procedurze podej cia, przedstawion  lini  ci g  ze strza k  wskazuj c  kierunek lotu; 

b) lini  drogi w procedurze po nieudanym podej ciu, przedstawion  lini  przerywan  ze strza k  wskazuj c
kierunek lotu; 

c) wszelkie dodatkowe linie dróg w procedurze inne ni  wymienione w punkcie a) i b), przedstawione lini
kropkowan  ze strza k  wskazuj c  kierunek lotu; 

d) namiary, linie dróg, radiale, podane z dok adno ci  do 1° oraz odleg o ci, z dok adno ci  do 0,2km lub 
0,1NM, lub limity czasowe wymagane w danej procedurze; 

e) je eli brak jest pomocy definiuj cej lini  drogi – namiar magnetyczny, podany z dok adno ci  do 1°, od 
pomocy wykorzystywanej w podej ciu ko cowym do lotniska; 

f) granice ka dego sektora, w którym manewrowanie z widoczno ci  jest zabronione; 

g) stref  oczekiwania zwi zan  z podej ciem lub nieudanym podej ciem oraz jej minimaln  wysoko  bez-
wzgl dn /wzgl dn ;

h) uwagi zwi zane z zachowaniem bezpiecze stwa (gdzie jest to wymagane) umieszczone w widocznym 
miejscu na awersie mapy; 

i)  oznaczenia  znacz cych  punktów nawigacyjnych  typu „przele  nad”. 

11.10.6.2 Zalecenie. Mapa powinna pokazywa  odleg o  od lotniska ka dej pomocy radionawigacyjnej, maj -
cej zwi zek z podej ciem ko cowym. 

11.10.6.3 Profil b dzie zwykle przedstawiony poni ej planu, obrazuj c nast puj ce dane: 

a) droga startowa w postaci wype nionego prostok ta;

b) profil segmentów procedury podej cia, przedstawiony lini  ci g  ze strza k  wskazuj c  kierunek lotu; 

c) profil procedury po nieudanym podej ciu, przedstawiony lini  przerywan  ze strza k  wskazuj c  kierunek 
lotu oraz tekstowy opis tej procedury; 

d) profil ka dego dodatkowego segmentu procedury, innego ni  wymienione w punkcie b) i c), przedstawiony 
za pomoc  linii kropkowanej ze strza k  wskazuj c  kierunek lotu; 

e) namiary, linie dróg, radiale, podane z dok adno ci  do 1° oraz odleg o ci, z dok adno ci  do 0,2km lub 
0,1NM, lub limity czasowe wymagane w danej procedurze; 
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f) wysoko ci bezwzgl dne/wzgl dne wymagane w procedurze, cznie z bezwzgl dn  wysoko ci  przej ciow
oraz proceduralnymi wysoko ciami bezwzgl dnymi/wzgl dnymi, tam gdzie ustanowiono; 

g) odleg o ci limituj ce odlot w zakr cie proceduralnym, podane z dok adno ci  do 1km lub 1NM, tam gdzie 
zosta y one okre lone; 

h)  pozycja lub punkt rozpocz cia podej cia po redniego, w przypadku procedur, gdzie nie zatwierdzono od-
wrócenia kursu; 

i) o  pozioma profilu pokrywaj ca si  z osi  drogi startowej. Punkt pocz tkowy osi stanowi próg drogi. Na osi 
nale y zaznaczy  odleg o ci od progu w odpowiedniej, podanej liczbowo skali. Poziomem odniesienia dla 
wysoko ci przedstawianych na profilu jest – w zale no ci od procedury – wzniesienie progu lub lotniska.  

11.10.6.4 Zalecenie. Wysoko ci wzgl dne podawane w procedurze powinny zosta  pokazane w nawiasach, z 
wykorzystaniem podstawy odniesienia przyj tej  zgodnie z punktem 11.10.2.5.

11.10.6.5 Zalecenie. Na profilu nale y przedstawi  profil terenu lub minimalne wysoko ci bezwzgl d-
ne/wzgl dne w nast puj cy sposób: 

a)  profil terenu przedstawiony za pomoc  linii ci g ej, pokazuj cy najwy sze wzniesienia terenu, wyst puj ce
w strefie pierwszorz dnej segmentu podej cia ko cowego. Najwy sze wzniesienia terenu wyst puj ce w stre-
fach drugorz dnych segmentu podej cia ko cowego powinny zosta  przedstawione lini  przerywan ;

b) minimalne wysoko ci bezwzgl dne/wzgl dne w segmencie podej cia po redniego i ko cowego powinny by
oznaczone zacienionymi blokami. 

Uwaga 1. Schematy stref pierwszorz dnych i drugorz dnych segmentu podej cia ko cowego dostarczane s
kartografowi przez projektanta procedur. 

Uwaga 2. Minimalne wysoko ci bezwzgl dne/wzgl dne przedstawia si  na mapach podej  nieprecyzyjnych z 
pozycj  rozpocz cia podej cia ko cowego. 

11.10.7 Minima operacyjne lotniska 

11.10.7.1 Mapa przedstawia  b dzie minima operacyjne lotniska, je eli zosta y one ustanowione przez dane 
pa stwo.

11.10.7.2 Mapa przedstawia  b dzie wysoko ci bezwzgl dne/wzgl dne zapewniaj ce minimalne przewy szenie 
nad przeszkodami (OCA/OCH) dla tych kategorii statków powietrznych, dla których dana procedura jest prze-
znaczona; dla podej  precyzyjnych opublikowane zostan  dodatkowe wysoko ci bezwzgl dne/wzgl dne dla 
statków powietrznych kategorii DL (rozpi to  skrzyde  65-80m i/lub odleg o  pionowa pomi dzy cie k  lotu 
kó  i anten cie ki schodzenia pomi dzy 7-8m), je eli zajdzie taka konieczno .

11.10.8 Informacje dodatkowe 

11.10.8.1 Je eli punkt rozpocz cia procedury po nieudanym podej ciu definiowany jest: 

- jako odleg o  od pozycji rozpocz cia podej cia ko cowego, lub 

- przez pozycj  pomocy radionawigacyjnej lub punktu (fix’a) wraz z odleg o ci  od FAF, 

to nale y poda  odleg o  z dok adno ci  do 0,2km lub 0,1NM oraz tabel , przedstawiaj c  pr dko ci naziemne 
i wynikaj ce z niej czasy przelotu od pozycji rozpocz cia podej cia ko cowego do punktu rozpocz cia procedu-
ry po nieudanym podej ciu.

11.10.8.2 Je eli w segmencie podej cia ko cowego wymagane jest DME, zamieszczona zostanie tabela pokazu-
j ca wysoko ci bezwzgl dne/wzgl dne odpowiednio dla ka dej odleg o ci 2 km lub 1 NM. Tabela nie b dzie 
obejmowa  odleg o ci, które odpowiada yby wysoko ciom bezwzgl dnym/wzgl dnym poni ej OCA/OCH. 
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11.10.8.3 Zalecenie. W przypadku procedur, gdzie DME nie jest wymagane w segmencie podej cia ko cowego, 
ale jest dost pne dla dostarczenia informacji o profilu zni ania, nale y zamie ci  tabel  z wysoko ciami bez-
wzgl dnymi/wzgl dnymi.

11.10.8.4 Zalecenie. Na mapie nale y zamie ci  tabel  z pr dko ciami zni ania.

11.10.8.5 Dla procedur podej  nieprecyzyjnych z pozycj  (fix) rozpocz cia podej cia ko cowego, powinny by
pokazane: gradient zni ania w podej ciu ko cowym, podany z dok adno ci  do 0,1%  oraz (w nawiasie) k t
zni ania, podany z dok adno ci  do 0,1º. 

11.10.8.6 Dla procedur podej  precyzyjnych oraz dla procedur podej  z prowadzeniem pionowym powinny 
by  pokazane: wysoko  w przyj tym uk adzie odniesienia, podana z dok adno ci  do 0,5m lub 1ft oraz cie ka
schodzenia/wzniesienie/k t cie ki schodzenia, podany z dok adno ci  do 0,1º.  

11.10.8.7 Je eli pozycja (fix) rozpocz cia podej cia ko cowego (FAF) pokrywa si  z punktem rozpocz cia po-
dej cia ko cowego (FAP), nale y okre li , czy wspomniana pozycja odnosi si  do procedury ILS, LLZ czy do 
obu. W przypadku MLS, o ile FAF zosta  wyznaczony w punkcie rozpocz cia podej cia ko cowego( FAP), 
powinna by  podana informacja na ten temat. 

11.10.8.8 Je li gradient/k t zni ania w podej ciu ko cowym dla jakiegokolwiek typu procedury podej cia we-
d ug wskaza  przyrz dów przekroczy warto  maksymaln  podan  w Procedurach s u b eglugi powietrznej - 
operacje statków powietrznych (PANS-OPS, Doc 8168), tom II, cz  I, sekcja IV, rozdzia  5 – powinna by
za czona informacja ostrzegaj ca.

11.10.9 Wymagania lotniczej bazy danych 

W a ciwe dane wspomagaj ce kodowanie bazy danych nawigacyjnych powinny by  opublikowane zgodnie z 
Procedurami s u b eglugi powietrznej – operacje statków powietrznych (Doc 8168), tom II, cz  III, sekcja 5, 
rozdzia  2, 2.3 dla procedur RNAV oraz tom II, cz  I, sekcja 4, rozdzia  9, 9.4.1.4 dla procedur bez RNAV, na 
rewersie mapy lub jako oddzielny, prawid owo oznaczony arkusz. 

Uwaga. W a ciwe dane to dane przygotowane przez specjalist  ds. procedur. 
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12.1 Funkcja 

Mapa b dzie zapewnia  za ogom statków powietrznych informacje, umo liwiaj ce przej cie od fazy lotu po 
trasie zni ania do fazy podej cia do drogi startowej, gdzie zaplanowano l dowanie w warunkach widoczno ci 
(VMC). 

12.2 Dost pno

Mapa Podej cia z Widoczno ci  – ICAO b dzie dost pna w sposób przedstawiony w punkcie 1.3.2, dla wszyst-
kich lotnisk regularnie wykorzystywanych przez mi dzynarodowe lotnictwo cywilne, gdzie: 

a) urz dzenia nawigacyjne s  dost pne w ograniczonym zakresie, lub 

b) urz dzenia czno ci radiowej nie s  dost pne, lub 

c) brak jest odpowiednich map lotniczych lotniska i jego okolic (w skali 1:500 000 lub wi kszej), lub 

d) ustanowiono procedury podej cia z widoczno ci .

12.3 Skala 

12.3.1 Skala b dzie wystarczaj co du a, aby umo liwi  przedstawienie znacz cych obiektów oraz uk ad lotni-
ska.

12.3.2 Zalecenie. Skala nie powinna by  mniejsza ni  1:500 000.

Uwaga. Preferuje si  skal  1:250 000 lub 1:200 000. 

12.3.3 Zalecenie. Je eli dost pna jest Mapa Podej cia wed ug Wskaza  Przyrz dów – ICAO dla danego lotni-
ska, to Mapa Podej cia z Widoczno ci  – ICAO, powinna by  sporz dzona w tej samej skali. 

12.4 Format 

Zalecenie. Rozmiar arkusza powinien wynosi  210 x 148 mm (8,27 x 5,82 in).

Uwaga. Korzystne by oby wydrukowanie map w kilku kolorach, dobranych tak, aby zapewni  ich najwi ksz
czytelno , przy ró nym stopniu o wietlenia i ró nych rodzajach wiat a.

12.5 Rzut kartograficzny/odwzorowanie 

12.5.1 Stosowany b dzie rzut kartograficzny wiernok tny, w którym linia prosta odwzorowuje w przybli eniu 
ko o wielkie.  

12.5.2 Zalecenie. Znaczniki podzia ki b d  umieszczone w równych odst pach wzd u  ramki mapy.
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12.6 Identyfikacja 

Mapa b dzie identyfikowana nazw  miasta lub miejscowo ci obs ugiwanej przez lotnisko oraz nazw  lotniska.  

12.7 rodowisko techniczne i topografia 

12.7.1 Mapa przedstawia  b dzie zarówno naturalne, jak i sztuczne punkty orientacyjne w terenie (np. urwiska, 
wydmy piaskowe, miasta, miasteczka, drogi, tory kolejowe, wolnostoj ce latarnie). 

12.7.1.1 Zalecenie. Nazwy geograficzne miejsc powinny by  umieszczone na mapie tylko wtedy, kiedy s  nie-
zb dne dla unikni cia pomy ki lub dwuznaczno ci.

12.7.2 Mapa przedstawia  b dzie linie brzegowe, jeziora, rzeki i strumienie. 

12.7.3 Rze ba terenu zostanie przedstawiona w sposób najw a ciwszy dla wzniesie  i przeszkód lotniczych  
wyst puj cych na obszarze, który przedstawia mapa. 

12.7.4 Zalecenie. Punkty wysoko ciowe, o ile zosta y przedstawione, powinny by  dobrane w sposób staranny.

Uwaga. Na mapie mo e zosta  podana warto  niektórych punktów wysoko ciowych/wysoko ci wzgl dnych 
w stosunku do redniego poziomu morza (MSL) oraz do wzniesienia lotniska. 

12.7.5 Liczby dotycz ce ró nych poziomów odniesienia zostan  jednoznacznie rozró nione w swoich opisach 

12.8 Deklinacja magnetyczna 

Mapa przedstawia  b dzie deklinacj  magnetyczn .

12.9 Namiary, linie dróg i radiale 

12.9.1 Namiary, linie dróg i radiale b d  podawane w odniesieniu do pó nocy magnetycznej, za wyj tkiem przy-
padków przedstawionych w punkcie 12.9.2. 

12.9.2 Zalecenie. Na obszarach o du ych szeroko ciach geograficznych – o ile w a ciwa w adza zadecyduje, e
odniesienie do pó nocy magnetycznej nie jest praktyczne – nale y zastosowa  inne w a ciwe odniesienie, np. 
pó noc geograficzn  lub pó noc siatki. 

12.9.3 Je eli namiary, linie dróg lub radiale s  podawane w odniesieniu do pó nocy geograficznej lub pó nocy 
siatki, b dzie to w sposób jednoznaczny okre lone. Je eli stosowana jest pó noc siatki, nale y poda  po udnik 
referencyjny siatki.  

12.10 Dane lotnicze 

12.10.1 Lotniska 

12.10.1.1 Wszystkie lotniska zostan  przedstawione z uwzgl dnieniem uk adu dróg startowych. Ograniczenia 
dotycz ce zastosowania jakiegokolwiek kierunku l dowania zostan  oznaczone. Je eli istnieje ryzyko pomy ki 
dwóch s siaduj cych lotnisk, zostanie to odpowiednio oznaczone. Lotniska opuszczone zostan  oznaczone jako 
opuszczone. 

12.10.1.2 Wzniesienie lotniska zostanie przedstawione na mapie w miejscu dobrze widocznym. 
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12.10.2 Przeszkody 

12.10.2.1 Mapa przedstawia  b dzie przeszkody wraz z ich identyfikacj .

12.10.2.2 Wzniesienie szczytu przeszkód zostanie przedstawione z dok adno ci  do 1 m lub 1 ft. 

12.10.3 Zalecenie. Mapa powinna przedstawia  wysoko ci wzgl dne przeszkód powy ej wzniesienia lotniska.

12.10.2.3.1 Je eli mapa przedstawia wysoko  wzgl dn  przeszkód, warto  wysoko ci wzgl dnej odniesienia 
zostanie przedstawiona w dobrze widocznym miejscu na mapie, w nawiasie zwyk ym. 

12.10.3 Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne 

Mapa przedstawia  b dzie strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne, wraz z ich identyfikacj  i granicami 
pionowymi. 

12.10.4 Wyznaczona przestrze  powietrzna 

Je li ma to zastosowanie, mapa przedstawia  b dzie strefy kontrolowane lotniska oraz strefy ruchu lotniskowe-
go, wraz z ich granicami pionowymi i odpowiedni  klas  przestrzeni powietrznej. 

12.10.5 Informacje o podej ciu z widoczno ci

12.10.5.1 Je li ma to zastosowanie, mapa przestawia  b dzie procedury podej cia z widoczno ci .

12.10.5.2 Je li zajdzie potrzeba, mapa przedstawia  b dzie pomoce wzrokowe dla nawigacji. 

12.10.5.3 Mapa przedstawia  b dzie lokalizacj  oraz rodzaj wzrokowych systemów wskazywania cie ki scho-
dzenia podej cia z widoczno ci , wraz z ich nominalnymi k tami cie ki podej cia, minimalnymi wysoko ciami
widzialno ci sygna ów cie ki schodzenia nad progiem drogi startowej, i  tam gdzie o  systemu nie jest równo-
leg a do linii centralnej drogi startowej – k t i kierunek przesuni cia (tj. w lewo lub w prawo). 

12.10.6 Informacje dodatkowe 

12.10.6.1 Mapa przedstawia  b dzie pomoce radionawigacyjne wraz z ich cz stotliwo ciami i identyfikacja-
mi/znakami wywo awczymi. 

12.10.6.2 Mapa przedstawia  b dzie urz dzenia czno ci radiowej wraz z odpowiadaj cymi im cz stotliwo-
ciami.
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ROZDZIA  13. MAPA LOTNISKA/HELIPORTU – ICAO 

13.1 Funkcja 

Mapa b dzie zapewnia  za ogom statków powietrznych informacje, u atwiaj ce naziemny ruch statków po-
wietrznych: 

a) ze stanowiska postojowego statku powietrznego na drog  startow ,

b) z drogi startowej do stanowiska postojowego statku powietrznego, 

oraz ruch mig owców: 

a) ze stanowiska postojowego mig owca do strefy przyziemienia i wzlotu mig owca oraz do strefy podej-
cia ko cowego i startu, 

b) od strefy pola ko cowego podej cia i startu do strefy przyziemienia i wzlotu oraz do stanowiska postojo-
wego mig owca,

c) wzd u  naziemnych i powietrznych dróg ko owania,  

d) wzd u  powietrznych tras przej ciowych. 

Mapa b dzie równie  dostarcza  kluczowe informacje operacyjne dla lotniska/heliportu. 

13.2 Dost pno

13.2.1 Mapa Lotniska/Heliportu – ICAO b dzie dost pna w sposób przedstawiony w punkcie 1.3.2, dla wszyst-
kich lotnisk/heliportów regularnie wykorzystywanych przez mi dzynarodowe lotnictwo cywilne.  

13.2.2 Zalecenie. Mapa Lotniska/Heliportu – ICAO b dzie równie  dost pna w sposób przedstawiony w punkcie 
1.3.2, dla wszystkich innych lotnisk/heliportów udost pnionych do wykorzystania przez mi dzynarodowe lotnic-
two cywilne.

Uwaga. W pewnych warunkach mo e zaj  konieczno  zapewnienia Mapy Naziemnego Ruchu Lotniskowego 
– ICAO oraz Mapy Parkowania/Dokowania Statków Powietrznych – ICAO (patrz rozdzia  14 i 15). W takim 
wypadku elementy przedstawione na mapach dodatkowych nie musz  by  powtarzane na Mapie Lotni-
ska/Heliportu – ICAO.  

13.3 Zasi g i skala mapy 

13.3.1 Zasi g i skala mapy b d  wystarczaj co du e, aby jednoznacznie i czytelnie przedstawi  wszystkie ele-
menty wymienione w punkcie 13.6.1. 

13.3.2 Na mapie zostanie umieszczona podzia ka.

13.4 Identyfikacja 

Mapa b dzie identyfikowana nazw  miasta lub miejscowo ci, lub obszaru obs ugiwanego przez lotnisko/heliport 
oraz nazw  lotniska/heliportu. 
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Za cznik 4 – Mapy Lotnicze Rozdzia  13

13.5 Deklinacja magnetyczna 

Na mapie nale y przedstawi  strza kami kierunek pó nocy geograficznej i magnetycznej oraz poda  deklinacj
magnetyczn , z dok adno ci  do 1°, jak równie  jej zmian  roczn .

13.6 Dane o lotnisku/heliporcie 

13.6.1 Mapa przedstawia  b dzie:

a) wspó rz dne geograficzne punktu odniesienia lotniska/heliportu, podane w stopniach, minutach i sekundach; 

b) wzniesienie (podane z dok adno ci  do 1m lub 1ft) lotniska/heliportu i p yty (punkty sprawdzania wysoko-
ciomierza) o ile niniejsze ma zastosowanie; a dla podej  nieprecyzyjnych – wzniesienie i undulacj  geoidy 

dla progów drogi startowej i geometrycznego rodka strefy przyziemienia i wzlotu; 

c) wzniesienie i undulacj  geoidy (podane z dok adno ci  do 0,5m lub 1ft) progu drogi startowej zwi zanej z 
podej ciem precyzyjnym, geometrycznego rodka strefy przyziemienia i wzlotu, a tak e wzniesienie najwy -
szego punktu strefy przyziemienia dla drogi startowej z podej ciem precyzyjnym; 

d) wszystkie drogi startowe, cznie z tymi, które s  w trakcie budowy, wraz z ich oznaczeniami, d ugo ci  i 
szeroko ci  (podanymi z dok adno ci  do 1m), ich no no , przesuni te progi, zabezpieczenia przerwanego 
startu, zabezpieczenia wyd u onego startu, kierunki magnetyczne drogi startowej (podane z dok adno ci  do 
1°), rodzaj nawierzchni oraz oznakowanie dróg startowych; 

 Uwaga. No no  mo e by  podana w tabeli na awersie/rewersie mapy. 

e) wszystkie p yty postojowe z zaznaczonymi stanowiskami postojowymi statków powietrznych, o wietleniem, 
oznaczeniami i innymi wzrokowymi pomocami prowadzenia i kontroli, cznie z lokalizacj  i rodzajem 
wzrokowego systemu dokowania, rodzaj nawierzchni dla mig owców, no no  nawierzchni lub ogranicze-
nia dotycz ce wybranych typów statków powietrznych, w przypadkach kiedy no no  p yty jest mniejsza ni
no no  powi zanych z ni  dróg startowych; 

Uwaga. No no  lub ograniczenia dotycz ce wybranych typów statków powietrznych mog  by  podane w 
tabeli na awersie/rewersie mapy. 

f) wspó rz dne geograficzne (podane w stopniach, minutach i sekundach) progów drogi startowej, geometrycz-
nego rodka strefy przyziemienia i wzlotu mig owców i/lub progów strefy podej cia ko cowego i startu, 
gdzie ma to zastosowanie; 

g) wszystkie drogi ko owania, powietrzne i na-ziemne drogi ko owania mig owców, wraz z rodzajem na-
wierzchni, oraz mig owcowe trasy tranzytowe, wraz z ich oznaczeniami, szeroko ci , o wietleniem, ozna-
kowaniami ( cznie z miejscami oczekiwania przy drodze startowej oraz, o ile zosta y ustanowione, z po-
rednimi miejscami oczekiwania), wraz z poprzeczkami zatrzymania oraz innymi wzrokowymi pomocami 

prowadzenia i kontroli; no no  nawierzchni dróg ko owania lub ograniczenia dotycz ce wybranych typów 
statków powietrznych, w przypadkach kiedy no no  dróg ko owania jest mniejsza ni  no no  powi zanych 
z nimi dróg startowych; 

Uwaga. No no  lub ograniczenia dotycz ce wybranych typów statków powietrznych mog  by  podane w 
tabeli na awersie/rewersie mapy.

h) po o enia czarnych punktów z w a ciwie odnotowanymi informacjami uzupe niaj cymi, tam gdzie zosta y
ustanowione; 

Uwaga. Informacje uzupe niaj ce dotycz ce czarnych punktów mog  by  przedstawione tabelarycznie na 
awersie/rewersie mapy. 

i) wspó rz dne geograficzne (podane w stopniach, minutach i sekundach, z dok adno ci  do 0,01 sekundy) 
wybranych punktów linii centralnej dróg ko owania oraz stanowisk postojowych statków powietrznych; 

19/11/09 13-2 



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9 — 849 — Poz. 56

Rozdzia  13 Za cznik 4 – Mapy lotnicze

j) standardowe trasy ko owania, tam gdzie zosta y ustanowione wraz z ich oznaczeniami; 

k) granice s u by kontroli ruchu lotniczego; 

l) pozycje stanowisk pomiaru RVR; 

m) wiat a podej cia i drogi startowej; 

n) lokalizacj  oraz rodzaj wzrokowych systemów wskazywania cie ki schodzenia podej cia z widoczno ci ,
wraz z ich nominalnymi k tami cie ki schodzenia, minimalnymi wysoko ciami widzialno ci sygna ów
cie ki schodzenia nad progiem drogi startowej, a w przypadkach gdzie o  systemu nie jest równoleg a do li-

nii centralnej drogi startowej, k t i kierunek przesuni cia (tj. w lewo lub w prawo); 

o) odpowiednie urz dzenia czno ci, wraz z ich kana ami czno ci oraz adresami logowania (o ile te ostatnie 
maj  zastosowanie); 

p) przeszkody przy ko owaniu; 

q) obszary obs ugi statków powietrznych oraz budynki o znaczeniu operacyjnym; 

r) punkt sprawdzania VOR oraz cz stotliwo  radiow  w a ciwej pomocy; 

s) wszystkie cz ci wyznaczonego pola ruchu naziemnego trwale niedost pne dla statków powietrznych, wy-
ra nie oznaczone jako takie. 

13.6.2 Oprócz pozycji przedstawionych w punkcie 13.6.1, bior c po uwag  heliporty, mapa przedstawia  b dzie: 

a) rodzaj heliportu; 

Uwaga. Rodzaje heliportów zosta y przedstawione w Za czniku 14, Tomie II (tj. heliport na poziomie te-
renu, heliport nadziemny i heliport na pok adzie statku/okr tu). 

b) stref  przyziemienia i wzlotu, cznie z wymiarami, podanymi z dok adno ci  do 1m, nachyleniem, rodzajem 
nawierzchni oraz jej no no ci  w tonach; 

c) stref  podej cia ko cowego i startu, cznie z typem, namiarem geograficznym (podanym z dok adno ci  1°), 
oznaczeniem drogi startowej (je li stosowne), d ugo ci  i szeroko ci  (podanymi z dok adno ci  do 1m), na-
chyleniem i rodzajem nawierzchni; 

d) stref  bezpiecze stwa, cznie z d ugo ci , szeroko ci  i typem nawierzchni; 

e) zabezpieczenie wyd u onego startu mig owca, cznie z d ugo ci  zabezpieczenia i profilem terenu; 

f) przeszkody, cznie z ich rodzajem i wzniesieniem wierzcho ka przeszkody, podanym z dok adno ci  do 1m 
lub 1ft zaokr glaj c w gór ;

g) pomoce wzrokowe dla procedur podej cia z widoczno ci , oznakowanie i o wietlenie: strefy podej cia ko -
cowego i startu oraz strefy przyziemienia i wzlotu; 

h) deklarowane d ugo ci, podane z dok adno ci  do 1m (tam, gdzie to stosowne): 

1) rozporz dzaln  d ugo  startu (TODAH), 

2) rozporz dzaln  d ugo  przerwanego startu dla mig owca (RTODAH), 

3) rozporz dzaln  d ugo  l dowania (LDA). 
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ROZDZIA  14. MAPA NAZIEMNEGO RUCHU LOTNISKOWEGO – ICAO 

14.1 Funkcja 

Niniejsza mapa uzupe niaj ca b dzie zapewnia  za ogom statków powietrznych szczegó owe informacje, u a-
twiaj ce ruch naziemny statków powietrznych do/ze stanowisk postojowych oraz parkowanie/dokowanie stat-
ków powietrznych.  

14.2 Dost pno

Zalecenie. Mapa Naziemnego Ruchu Lotniskowego – ICAO b dzie dost pna w sposób przedstawiony w punkcie 
1.3.2 jedynie wówczas, gdy z powodu du ego zag szczenia informacji, szczegó owe informacje dotycz ce na-
ziemnego ruchu statków powietrznych po drogach ko owania do/ze stanowisk postojowych, nie mog  zosta
przedstawione wystarczaj co dok adnie i czytelnie na Mapie Lotniska/Heliportu - ICAO. 

14.3 Zasi g i skala mapy 

14.3.1 Zasi g oraz skala mapy b d  wystarczaj co du e, aby jednoznacznie i czytelnie przedstawi  wszystkie 
elementy wymienione w punkcie 14.6. 

14.3.2 Zalecenie. Na mapie zostanie umieszczona podzia ka.

14.4 Identyfikacja 

Mapa b dzie identyfikowana nazw  miasta lub miejscowo ci lub obszaru obs ugiwanego przez lotnisko oraz 
nazw  lotniska. 

14.5 Deklinacja magnetyczna 

14.5.1 Na mapie nale y przedstawi  strza k  kierunek pó nocy geograficznej. 

14.5.2 Zalecenie. Na mapie nale y poda  deklinacj  magnetyczn  z dok adno ci  do 1° oraz jej zmian  roczn .

Uwaga. Mapa nie musi by  zorientowana zgodnie z kierunkiem pó nocy geograficznej.  

14.6 Dane o lotnisku 

Mapa przedstawia  b dzie (w podobny sposób) wszystkie informacje zawarte na Mapie Lotniska/Heliportu – 
ICAO, odnosz ce si  do przedstawianego obszaru, w czaj c w to: 

a) wzniesienie p yty lotniska, podane z dok adno ci  do 1 m lub 1 ft; 
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b) p yty lotniska ze stanowiskami postojowymi statków powietrznych, no no ci  powierzchni lotniskowej lub 
ograniczeniami typów statków powietrznych, o wietlenie, oznakowanie i inne wzrokowe pomoce prowadze-
nia i sterowania, tam gdzie ma to zastosowanie, cznie z lokalizacj  oraz typem wzrokowych systemów do-
kowania; 

c) wspó rz dne geograficzne stanowisk postojowych statków powietrznych, podane w stopniach, minutach i 
sekundach z dok adno ci  do 0,01 sekundy; 

d) drogi ko owania wraz z oznaczeniami, szeroko ci  podan  z dok adno ci  do 1m, no no ci  powierzchni 
lotniskowej lub ograniczeniami typów statków powietrznych (tam gdzie ma to zastosowanie), o wietleniem, 
oznakowaniami ( cznie z miejscami oczekiwania przy drodze startowej oraz, je li zosta y ustanowione, po-
rednimi miejscami oczekiwania), wraz z poprzeczkami zatrzymania oraz innymi wzrokowymi pomocami 

prowadzenia i kontroli; 

e) po o enia czarnych punktów z w a ciwie odnotowanymi informacjami uzupe niaj cymi, tam gdzie zosta y
ustanowione; 

Uwaga. Informacje uzupe niaj ce, dotycz ce czarnych punktów mog  by  przedstawione tabelarycznie na 
awersie/ rewersie mapy. 

f) standardowe trasy dla ko uj cych statków powietrznych, tam gdzie ustanowione wraz z ich oznaczeniami; 

g) wspó rz dne geograficzne odpowiednich punktów osi dróg ko owania, podane w stopniach, minutach i se-
kundach z dok adno ci  do 0,01 sekundy; 

h) granice s u by kontroli ruchu lotniczego; 

i) odpowiednie urz dzenia czno ci, wraz z ich kana ami czno ci oraz adresami logowania (o ile te ostatnie 
maj  zastosowanie); 

j) przeszkody przy ko owaniu; 

k) obszary obs ugi statków powietrznych oraz budynki o znaczeniu operacyjnym; 

l) punkt sprawdzenia VOR oraz cz stotliwo  radiowa w a ciwej pomocy; 

m) wszystkie cz ci wyznaczonego pola ruchu naziemnego trwale niedost pne dla statków powietrznych, wy-
ra nie oznaczone jako takie.  
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ROZDZIA  15. MAPA PARKOWANIA/DOKOWANIA  
STATKÓW POWIETRZNYCH – ICAO 

15.1 Funkcja 

Niniejsza mapa uzupe niaj ca b dzie zapewnia  za ogom statków powietrznych szczegó owe informacje, u a-
twiaj ce ruch naziemny statków powietrznych pomi dzy drogami ko owania a stanowiskami postojowymi oraz 
parkowanie/dokowanie statków powietrznych.  

15.2 Dost pno

Zalecenie. Mapa Parkowania/Dokowania Statków Powietrznych – ICAO b dzie dost pna w sposób przedsta-
wiony w punkcie 1.3.2, w sytuacji, gdy na Mapie Lotniska – ICAO lub Mapie Naziemnego Ruchu Lotniskowego 
– ICAO nie mo na dok adnie i czytelnie przedstawi  ca ej wymaganej tre ci.

15.3 Zasi g i skala mapy 

15.3.1 Zasi g oraz skala mapy b d  wystarczaj co du e, aby jednoznacznie i czytelnie przedstawi  wszystkie 
elementy wymienione w punkcie 15.6. 

15.3.2 Zalecenie. Na mapie zostanie umieszczona podzia ka. 

15.4 Identyfikacja 

Mapa b dzie identyfikowana nazw  miasta lub miejscowo ci lub obszaru obs ugiwanego przez lotnisko oraz 
nazw  lotniska. 

15.5 Deklinacja magnetyczna 

15.5.1 Na mapie nale y przedstawi  strza k  kierunek pó nocy geograficznej. 

15.5.2 Zalecenie. Na mapie nale y poda  deklinacj  magnetyczn , z dok adno ci  do 1° oraz jej zmian  roczn .

Uwaga. Mapa nie musi by  zorientowana zgodnie z kierunkiem pó nocy geograficznej.  

15.6 Dane o lotnisku 

Mapa przedstawia  b dzie (w podobny sposób) wszystkie informacje zawarte na Mapie Lotniska/Heliportu – 
ICAO oraz na Mapie Naziemnego Ruchu Lotniskowego – ICAO, odnosz ce si  do przedstawianego obszaru, 
w czaj c w to: 

a) wzniesienie p yty postojowej lotniska, podane z dok adno ci  do 1m lub 1ft; 
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b) p yty lotniska ze stanowiskami postojowymi statków powietrznych, no no ci  powierzchni lotniskowej lub 
ograniczeniami typów statków powietrznych, o wietlenie, oznakowanie i inne wzrokowe pomoce prowadze-
nia i sterowania, tam gdzie ma to zastosowanie, cznie z lokalizacj  oraz typem wzrokowych systemów do-
kowania;  

c) wspó rz dne geograficzne stanowisk postojowych statków powietrznych, podane w stopniach, minutach i 
sekundach z dok adno ci  do 0,01sekundy, 

d) wjazdy na drog  ko owania z oznaczeniami ( cznie z miejscami oczekiwania przy drodze startowej oraz 
je li zosta y ustanowione - po rednimi miejscami oczekiwania) oraz poprzeczkami zatrzymania; 

e) po o enia czarnych punktów z w a ciwie odnotowanymi informacjami uzupe niaj cymi, tam gdzie zosta y
ustanowione; 

Uwaga. Informacje uzupe niaj ce dotycz ce czarnych punktów mog  by  przedstawione tabelarycznie na 
awersie/rewersie mapy 

f) wspó rz dne geograficzne wybranych punktów linii centralnej dróg ko owania, podane w stopniach, minu-
tach i sekundach z dok adno ci  do 0,01 sekundy; 

g) granice s u by kontroli ruchu lotniczego; 

h) odpowiednie urz dzenia czno ci, wraz z ich kana ami czno ci oraz adresami logowania (o ile te ostatnie 
maj  zastosowanie); 

i) przeszkody przy ko owaniu; 

j) obszary obs ugi statków powietrznych oraz budynki o znaczeniu operacyjnym, 

k) punkt sprawdzania VOR oraz cz stotliwo  radiowa w a ciwej pomocy; 

l) wszystkie cz ci wyznaczonego pola ruchu naziemnego trwale niedost pne dla statków powietrznych, wy-
ra nie oznaczone jako takie. 
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ROZDZIA  16. MAPA LOTNICZA WIATA – ICAO 1:1 000 000 

16.1 Funkcja 

Mapa b dzie zapewnia  informacje maj ce na celu spe nienie wymogów nawigacji lotniczej z widoczno ci .

Uwaga. Mapa mo e równie  s u y :

a)  jako podstawowa mapa lotnicza: 

1) je eli specjalistyczne mapy lotnicze, niezawieraj ce informacji do lotów z widoczno ci , nie za-
pewniaj  kluczowych danych, 

2) dla zapewnienia ca kowitego pokrycia obszaru wiata, w tej samej skali i jednolit  prezentacj  da-
nych planimetrycznych, 

3) przy opracowywaniu innych map wymaganych przez mi dzynarodowe lotnictwo cywilne, 

b) jako mapa planowania przed lotem. 

16.2 Dost pno

16.2.1 Mapa Lotnicza wiata – ICAO 1:1 000 000 b dzie dost pna w sposób przedstawiony w punkcie 1.3.2, dla 
wszystkich obszarów wymienionych w dodatku 5. 

 Uwaga. Je eli uwarunkowania operacyjne lub uwarunkowania dotycz ce opracowania mapy wskazuj , e
wymogi operacyjne mog  by  skutecznie spe nione przez mapy lotnicze ICAO 1:500 000 lub lotnicze mapy na-
wigacyjne ICAO w ma ej skali, obydwie mapy mog  zosta  udost pnione, zamiast mapy podstawowej 1:1 000 
000. 

16.2.2 Zalecenie. Aby zapewni  kompletne pokrycie wszystkich obszarów l dowych oraz odpowiedni  ci g o
we wszystkich kolejnych wydaniach, decyzja o wyborze skali innej ni  1:1 000 000, powinna zapada  na mocy 
regionalnych porozumie .

16.3 Skale 

16.3.1 Podzia ki w kilometrach i milach morskich, przedstawiane w nast puj cej kolejno ci:

- kilometry, 

- mile morskie, 

zostan  umieszczone s  na marginesie mapy. Punkty zerowe obu podzia ek powinny si  pokrywa .

16.3.1.1 Zalecenie. D ugo  skal liniowych powinna odpowiada  co najmniej d ugo ci 200 km (110 NM). 

16.3.2 Wykres przeliczeniowy metrów na stopy umieszcza si  na marginesie mapy. 
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Za cznik 4 – Mapy lotnicze Rozdzia  16

16.4 Format 

16.4.1 Zalecenie. Tytu  oraz uwagi na marginesie powinny by  podane w jednym z j zyków roboczych ICAO. 

Uwaga. Poza j zykiem roboczym ICAO mo na dodatkowo stosowa  j zyk pa stwa publikuj cego lub jaki-
kolwiek inny j zyk.

16.4.2 Informacj  dotycz c  numerów s siednich arkuszy oraz jednostek miar u ywanych do okre lenia wyso-
ko ci podaje si  w miejscu widocznym tak e po z o eniu mapy. 

16.4.3 Zalecenie. Metoda sk adania powinna by  nast puj ca:

Arkusz mapy sk ada si  na pó , wzd u  osi poziomej, tre ci  mapy na zewn trz. Nast pnie odwrócon  do góry 
doln  cz  mapy, sk ada si  wzd u  osi pionowej do wewn trz, po czym obie po owy sk ada si  w harmonijk .

16.4.4 Zalecenie. Ze wzgl dów praktycznych, linie arkusza powinny by  zgodne z tymi, które zosta y przedsta-
wione w skorowidzu w dodatku 5. 

Uwaga 1. – Obszar, jaki obejmuje arkusz mapy mo e ró ni  si  od przedstawionych w skorowidzu linii dla 
spe nienia okre lonych wymaga .

Uwaga 2. – Uznawana b dzie warto  przyj tych identycznych linii podzia u arkusza dla map ICAO 1:1 
000 000 oraz równowa nego arkusza Mi dzynarodowej Mapy wiata (IMW), pod warunkiem, i  nie s  narusza-
ne wymogi lotnicze. 

16.4.5 Zalecenie. Nak adanie si  arkuszy powinno by  zapewnione poprzez powi kszenie powierzchni arkusza w 
gór  i w prawo, poza zasi g podany w skorowidzu. Nak adaj ca si  powierzchnia powinna zawiera  wszystkie 
informacje lotnicze, topograficzne, hydrograficzne oraz o rodowisku technicznym. Je eli jest to mo liwe, szero-
ko  „zak adki” powinna wynosi  28 km (15 NM), ale zawsze od granicznych równole ników i po udników arku-
sza mapy do brzegu mapy. 

16.5 Rzut kartograficzny/odwzorowanie 

16.5.1 Rzut kartograficzny b dzie nast puj cy:

a) pomi dzy równikiem i 80  szeroko ci geograficznej: kartograficzny wiernok tny rzut sto kowy Lamberta w 
poszczególnych pasach, dla ka dego rz du map. Podstawowe równole niki dla ka dego 4  pasa przebiegaj
40  na po udnie od równole nika pó nocnego i 40  na pó noc od równole nika po udniowego, 

b) pomi dzy 80  i 90  szeroko ci geograficznej: biegunowy rzut stereograficzny z podzia k  odpowiadaj c
kartograficznemu wiernok tnemu rzutowi sto kowemu Lamberta w 80  szeroko ci geograficznej; wyj tek
stanowi pó nocna hemisfera, gdzie wiernok tny rzut sto kowy Lamberta mo e by  stosowany pomi dzy 80
i 84  szeroko ci geograficznej, a biegunowym rzutem stereograficznym pomi dzy 84  i 90 , z podzia kami 
odpowiadaj cymi 84  pó nocy geograficznej. 
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Rozdzia  16 Za cznik 4 – Mapy lotnicze

16.5.2 Siatka wspó rz dnych geograficznych b dzie nast puj ca:

a) równole niki 

Szeroko  geograficzna Odst p pomi dzy równole nika-
mi Podzia ka na równole nikach 

0   do 72 30 1

72  do 84 30 5

84  do 89 30 1

89  do 90 30 5
(Na pe nostopniowych równole ni-

kach od 72  i 89 )

b) po udniki 

Szeroko  geograficzna Odst p pomi dzy po udnikami Podzia ka na po udnikach 

0   do 52 30 1

52  do 72 30 1
(Na parzy cie numerowanych 

po udnikach)

72  do 84 1 1

84  do 89 5 1

89  do 90 15 1
(Na co czwartym po udniku)

16.5.3 Znaczniki podzia ki, naniesione w odst pach co 1  i 5 , liczone b d  od po udnika Greenwich i od równi-
ka. Ka dy 10  odst p zostanie przedstawiony znakiem po obu stronach linii siatki.  

16.5.3.1 Zalecenie. D ugo  znaczników podzia ki powinna wynosi  w przybli eniu 1,3 mm (0,05 in) dla odst -
pów 1 , 2 mm (0,08 in) dla odst pów 5 oraz po 2 mm (0,08 in) po obu stronach linii siatki dla odst pów 10 .

16.5.4 Wszystkie po udniki i równole niki b d  opisane na ramce mapy. Ponadto, ka dy równole nik b dzie 
opisany na mapie, w taki sposób, aby dany równole nik mo na by o atwo zidentyfikowa , gdy mapa jest z o o-
na.

Uwaga. Po udniki mog  by  opisane na mapie. 

16.5.5 Nazwa oraz podstawowe parametry rzutu kartograficznego/odwzorowania zostan  podane na marginesie 
mapy.  

16.6 Identyfikacja 

Numeracja arkuszy map b dzie zgodna ze skorowidzem w dodatku 5. 

Uwaga. Mo na równie  poda  numer arkusza odpowiedniej Mi dzynarodowej Mapy wiata (IMW). 
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16.7 rodowisko techniczne i topografia 

16.7.1 Obszary zabudowane 

16.7.1.1 Mapa b dzie przedstawia  miasta, miejscowo ci i wsie wybrane ze wzgl du na ich znaczenia dla nawi-
gacji lotniczej z widoczno ci .

16.7.1.2 Zalecenie. W przypadku miast i wi kszych miejscowo ci zaznacza si  zarys zwartej zabudowy (a nie 
granice administracyjne).

16.7.2 Linie kolejowe 

16.7.2.1 Mapa b dzie przedstawia  wszystkie linie kolejowe maj ce znaczenie orientacyjne. 

Uwaga 1. Na obszarach g sto zaludnionych, niektóre linie kolejowe mog  zosta  pomini te dla zachowania 
przejrzysto ci mapy. 

Uwaga 2. Linie kolejowe mog  by  opisane nazwami. 

16.7.2.2 Zalecenie. Mapa b dzie przedstawia  wa niejsze tunele.

Uwaga. Przedstawiane obiekty mog  zosta  dodatkowo obja nione. 

16.7.3 Autostrady i drogi 

16.7.3.1 Mapa b dzie przedstawia  sie  drogow , z uwzgl dnieniem szczegó ów u atwiaj cych rozpoznanie 
uk adu dróg z powietrza. 

16.7.3.2 Zalecenie. W obszarach zabudowanych przebieg dróg b dzie zaznaczony si  tylko wtedy gdy stanowi
b dzie wa ny element orientacyjny. 

Uwaga. Na mapie mo na poda  numery oraz nazwy najwa niejszych dróg (autostrad). 

16.7.4 Terenowe punkty orientacyjne 

Zalecenie. Mapa powinna przedstawia  naturalne i sztuczne terenowe punkty orientacyjne (tj. mosty, wysokie 
linie przesy owe, trwa e instalacje kolei linowej, turbiny wiatrowe, zabudowania kopalni, forty, ruiny, tamy, 
ruroci gi oraz ska y, urwiska, klify, wydmy, latarnie morskie, latarniowce), o ile zostan  uznane za wa ne dla 
nawigacji lotniczej z widoczno ci .

Uwaga. Przedstawiane obiekty mog  zosta  dodatkowo obja nione. 

16.7.5 Granice pa stwowe 

Mapa przedstawia  b dzie granice pa stwowe. Granice nieoznaczone lub nieokre lone nale y wyró ni  i opisa .

16.7.6 Hydrografia 

16.7.6.1 Mapa b dzie przedstawia , odpowiednio do skali mapy, lini  brzegow  mórz i jezior, rzeki i strumienie 
cznie z okresowymi, jeziora s one, lodowce oraz pokrywy lodowe. 
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16.7.6.2 Zalecenie. Zabarwienie rozleg ych obszarów wód otwartych powinno by  bardzo jasne. 

Uwaga. Dla podkre lenia kszta tów, wzd u  linii brzegowej mo na zastosowa  ciemniejszy odcie  koloru. 

16.7.6.3 Zalecenie. Rafy koralowe i mielizny, wraz ze skalistymi wyst pami, strefy p ywów, pojedyncze ska y,
piaski i wirowiska powinny by  oznaczone symbolami, je eli s  istotne dla orientacji.

Uwaga. Grupy ska  na danym obszarze mog  by  oznaczone kilkoma symbolami, stosowanymi do przedsta-
wienia ska .

16.7.7 Warstwice 

16.7.7.1 Mapa b dzie przedstawia  rze b  terenu za pomoc  warstwic. Ci cie warstwicowe nale y dobra  tak, 
aby umo liwi o prezentacj  form terenowych istotnych dla nawigacji lotniczej. 

16.7.7.2 Warstwice b d  opisane. 

16.7.8 Barwy hipsometryczne 

16.7.8.1 Barwy hipsometryczne stosowane na mapie b d  obja nione. 

16.7.8.2 Skala barw hipsometrycznych b dzie umieszczona na marginesie mapy. 

16.7.9 Punkty wysoko ciowe 

16.7.9.1 Mapa b dzie przedstawia  punkty wysoko ciowe dla wybranych krytycznych miejsc (kropki z opisem 
wysoko ci). Wybiera si  je tak, by wskaza  najwy ej i najni ej po o one obszary w zasi gu mapy. S  to przede 
wszystkim szczyty gór, pagórków, wysoko ci grani i prze czy oraz najni sze punkty depresji, zag bie  tere-
nowych i dolin rzecznych. 

16.7.9.2 Wzniesienie najwy szego punktu na mapie, wyra one w metrach lub stopach, oraz jego po o enie geo-
graficzne, podane z dok adno ci  do 5 , zostanie podane na marginesie. 

16.7.9.3 Zalecenie. Opis najwy szego punktu na arkuszu powinien by , dla wyró nienia, podany na bia ym
tle.16.7.10 Niekompletne lub niesprawdzone dane na temat rze by terenu 

16.7.10.1 Obszary, dla których informacja o warstwicach nie zosta a pozyskana, b d  zaetykietowane „Niekom-
pletne dane o rze bie terenu”. 

16.7.10.2 Na mapach, na których lokalizacja punktów wysoko ciowych nie jest wiarygodna, nale y umie ci
ostrze enie (w widocznym miejscu na awersie arkusza, wydrukowane kolorem u ywanym do podawania infor-
macji lotniczych) o nast puj cej tre ci:

„Ostrze enie – dok adno  danych na temat rze by terenu, przedstawionych na niniejszej mapie, jest w tpliwa, 
dlatego nale y zachowa  ostro no  podczas korzystania z informacji o wzniesieniach”.  

16.7.11 Strome pochy o ci

Zalecenie. Strome pochy o ci nale y przedstawia  na mapie w sytuacji, gdy maj  znaczenie orientacyjne w tere-
nie lub gdy rze ba terenu jest monotonna. 
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16.7.12 Obszary le ne

16.7.12.1 Zalecenie. Mapa powinna przedstawia  obszary le ne.

Uwaga. Na mapach dla du ych szeroko ci geograficznych mog  by  pokazane przybli one maksymalne (pó -
nocne i po udniowe) zasi gi wyst powania drzew. 

16.7.12.2 Je eli mapa b dzie przedstawia  przybli one maksymalne (pó nocne i po udniowe) zasi gi wyst po-
wania drzew, do ich prezentacji nale y u y  czarnej przerywanej, odpowiednio opisanej linii. 

16.7.13 Aktualno informacji topograficznej 

Data ostatniej aktualizacji podk adu topograficznego mapy zostanie podana na marginesie mapy.  

16.8 Deklinacja magnetyczna 

16.8.1 Informacja o deklinacji b dzie przedstawiona na mapie za pomoc  izogon. 

16.8.2 Na marginesie mapy nale y poda  rok, dla którego okre lono warto  deklinacji. 

16.9 Dane lotnicze 

16.9.1 O doborze informacji przedstawianych na mapie decyduje jej przeznaczenie. Dane powinny by  aktuali-
zowane cyklicznie (patrz punkt 16.9.6). 

16.9.2 Lotniska 

16.9.2.1 Mapa przedstawia  b dzie lotniska l dowe i wodne oraz lotniska dla mig owców, wraz z ich nazwami. 
W przypadku nadmiernego zag szczenia informacji na mapie, nale y dokona  generalizacji, wybieraj c te, które 
maj  najwi ksze znaczenie dla nawigacji lotniczej. 

16.9.2.2 Wzniesienie lotniska, o wietlenie, rodzaj nawierzchni drogi startowej i d ugo  najd u szej drogi star-
towej lub toru wodnego przedstawia si  w formie skrótów, zgodnie z przyk adem podanym w dodatku 2, pod 
warunkiem, e nie powoduje to nadmiernego zag szczenia informacji na mapie. 

16.9.2.3 Lotniska opuszczone, które z powietrza nadal s  rozpoznawane jako lotniska b d   przedstawione i 
oznaczone jako opuszczone. 

16.9.3 Przeszkody 

16.9.3.1 Mapa b dzie przedstawia  przeszkody. 

Uwaga. Za przeszkody uwa a si  obiekty, których wysoko  nad poziomem terenu wynosi co najmniej 100m 
(300 ft). 

16.9.3.2 Je eli zostanie to uznane za wa ne dla lotu  z widoczno ci , mapa przedstawia  b dzie stanowi ce prze-
szkody: wysokie linie przesy owe, trwa e instalacje kolei linowej i turbiny wiatrowe. 
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16.9.4 Strefy zakazane, ograniczone 
i niebezpieczne 

Mapa przedstawia  b dzie strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne. 

16.9.5 System s u b ruchu lotniczego 

16.9.5.1 Mapa przedstawia  b dzie znacz ce elementy systemu s u b ruchu lotniczego, w czaj c, je eli to mo -
liwe, strefy kontrolowane lotniska (CTR), strefy ruchu lotniskowego (ATZ), obszary kontrolowane, rejony in-
formacji powietrznej oraz inne struktury przestrzeni powietrznej, w których odbywaj  si  loty VFR, wraz z 
podaniem odpowiedniej klasy przestrzeni powietrznej. 

16.9.5.2 Je li jest to konieczne, przedstawia si  oznaczon  we w a ciwy sposób stref  rozpoznawcz  obrony 
powietrznej (ADIZ). 

Uwaga. Procedury ADIZ mog  zosta  opisane w legendzie mapy.  

16.9.6 Pomoce radionawigacyjne 

Mapa b dzie przedstawia  pomoce radionawigacyjne poprzez naniesienie w a ciwego symbolu oraz nazw, bez 
podania cz stotliwo ci, radiowych znaków identyfikacyjnych, czasu pracy i innych danych, chyba e jakakol-
wiek cz  przedstawianych danych b d  ich ca o  uleg a zmianie w stosunku do poprzedniego wydania mapy. 

16.9.7 Informacje dodatkowe 

16.9.7.1 Mapa przedstawia  b dzie naziemne wiat a lotnicze, wraz z ich charakterystyk  lub znakami identyfi-
kacyjnymi, lub jednym i drugim. 

16.9.7.2 Mapa przedstawia  b dzie wiat a morskie, zlokalizowane na widocznych cz ciach wybrze a lub w 
punktach odosobnionych, o zasi gu widzialno ci nie mniejszym ni  28 km (15 NM): 

a) kiedy nie s  mniej rozró nialne ni wiat a morskie o wi kszej mocy, znajduj ce si  w ich pobli u; 

b) kiedy s  rozró nialne od innych wiate  morskich lub innych rodzajów wiate  w pobli u zabudowanych 
obszarów wybrze a;

c) kiedy s  jedynymi dost pnymi wiat ami. 
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ROZDZIA  17. MAPA LOTNICZA – ICAO 1 : 500 000 

17.1 Funkcja 

Mapa b dzie zapewnia  informacje maj ce na celu spe nienie wymogów nawigacji lotniczej z widoczno ci  dla 
operacji wykonywanych na ma ej pr dko ci, o krótkim b d rednim zasi gu, na ma ych i rednich wysoko-
ciach.

 Uwaga 1. Mapa mo e równie  s u y :

a) jako podstawowa mapa lotnicza, 

b) do zapewnienia odpowiedniego materia u dla podstawowego szkolenia pilota owego i nawigacyjnego, 

c) do uzupe nienia specjalistycznych map lotniczych, które nie zawieraj  kluczowych informacji dla lotów z 
widoczno ci ,

d) jako mapa planowania przed lotem. 

 Uwaga 2. Planuje si , aby mapy by y opracowywane dla obszarów l dowych, gdzie mapy o takiej skali wy-
magane s  dla dzia ania lotnictwa cywilnego, stosuj cego nawigacj  lotnicz  z widoczno ci , w sposób nieza-
le ny lub jako wsparcie dla innych form nawigacji lotniczej. 

 Uwaga 3. Je eli Pa stwa opracowuj  mapy tej serii, obejmuj ce ich narodowe terytoria, ca y przedstawiany 
obszar jest zwykle traktowany na zasadach przyj tych w danym regionie. 

17.2 Dost pno

Zalecenie. Mapa Lotnicza – ICAO 1:500 000 b dzie dost pna w sposób przedstawiony w punkcie 1.3.2, dla 
wszystkich obszarów wymienionych w dodatku 5. 

 Uwaga. Wybór tej skali, jako rozwi zanie alternatywne dla Mapy Lotniczej wiata – ICAO  
1:1 000 000, zosta  omówiony w punkcie 16.2.1 oraz 16.2.2. 

17.3 Skale 

17.3.1 Podzia ki w kilometrach i milach morskich, przedstawiane w nast puj cej kolejno ci:

- kilometry, 

- mile morskie, 

zostan  umieszczone na marginesie mapy. Punkty zerowe obu podzia ek powinny si  pokrywa .

17.3.1.1 Zalecenie. D ugo  podzia ki liniowej nie powinna by  mniejsza ni  200 mm (8 cali). 

17.3.2 Wykres przeliczeniowy metrów na stopy umieszcza si  na marginesie mapy. 
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17.4 Format 

17.4.1 Tytu  oraz uwagi na marginesie powinny by  podane w jednym z j zyków roboczych ICAO. 

Uwaga. Poza j zykiem roboczym ICAO mo na dodatkowo stosowa  j zyk pa stwa publikuj cego lub jaki-
kolwiek inny j zyk.

17.4.2 Informacj  dotycz c  numerów s siednich arkuszy oraz jednostek miar u ywanych do okre lania wyso-
ko ci, podaje si  w miejscu widocznym tak e po z o eniu mapy. 

17.4.3 Zalecenie. Metoda sk adania powinna by  nast puj ca:

Arkusz mapy sk ada si  na pó  wzd u  osi poziomej tre ci  mapy na zewn trz. Nast pnie odwrócon  do góry 
doln  cz  mapy, sk ada si  wzd u  osi pionowej do wewn trz, po czym obie po owy sk ada si  w harmonijk .

17.4.4 Zalecenie. Ze wzgl dów praktycznych arkusz mapy powinien stanowi  jedn  czwart  arkusza Mapy Lot-
niczej wiata – ICAO 1:1 000 000. Odpowiedni skorowidz kolejnych arkuszy, pokazuj cy powi zanie pomi dzy
dwiema seriami map, powinien by  umieszczony na awersie/rewersie mapy.  

Uwaga. Podzia  arkuszowy mo e by  ró ny od zalecanego w zale no ci od poszczególnych wymaga .

17.4.5 Zalecenie. Nak adanie si  arkuszy powinno by  zapewnione poprzez powi kszenie powierzchni arkusza w 
gór  i w prawo, poza zasi g podany w skorowidzu. Nak adaj ca si  powierzchnia powinna zawiera  wszystkie 
informacje lotnicze, topograficzne, hydrograficzne oraz o rodowisku technicznym. Je eli jest to mo liwe, szero-
ko  „zak adki” powinna wynosi  15 km (8 NM), ale zawsze od granicznych równole ników i po udników arku-
sza mapy do brzegu mapy. 

17.5 Rzut kartograficzny/odwzorowanie 

17.5.1 Stosowany b dzie rzut kartograficzny wiernok tny. 

17.5.2 Zalecenie. Nale y stosowa  rzut kartograficzny Mapy Lotniczej wiata – ICAO 1:1 000 000.

17.5.3 Równole niki zostan  naniesione w odst pach 30 .

17.5.3.1 Po udniki zostan  naniesione w odst pach 30 .

Uwaga. Przy du ych szeroko ciach geograficznych odst p mo e zosta  zwi kszony. 

17.5.4 Znaczniki co 1’ umieszcza si  na równole nikach/po udnikach oznaczonych pe nym stopniem szeroko-
ci/d ugo ci geograficznej. Na pó kuli pó nocnej znaczniki d ugo ci geograficznej skierowane s  w gór  od rów-

nole ników, a na pó kuli po udniowej – w dó . Na pó kuli wschodniej znaczniki szeroko ci skierowane s  w 
prawo od po udników, a na pó kuli zachodniej – w lewo. Znaczniki co 10’ s  przed u one i przecinaj  linie siatki 
kartograficznej.  

17.5.4.1 Zalecenie. D ugo  znaczników podzia ki powinna wynosi  w przybli eniu 1,3 mm (0,05 in) dla odst -
pów 1 , 2 mm (0,08 in) dla odst pów 5 oraz po 2 mm (0,08 in) po obu stronach linii siatki dla odst pów 10 .

17.5.5 Wszystkie po udniki i równole niki b d  opisane na ramce mapy.  

17.5.5.1 Zalecenie. Ka dy po udnik i równole nik powinien by  opisany na mapie, je eli taka informacja jest 
wymagana ze wzgl dów operacyjnych.  

17.5.6 Nazwa oraz podstawowe parametry rzutu kartograficznego/odwzorowania zostan  podane na marginesie 
mapy.  
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17.6 Identyfikacja 

17.6.1 Ka dy arkusz mapy b dzie oznaczony nazw , która powinna pochodzi  od najwi kszej miejscowo ci lub 
g ównego obiektu geograficznego, przedstawionego na mapie.  

17.6.1.1 Zalecenie. Je li ma to zastosowanie, na arkuszu powinny by  podane numery odpowiednich arkuszy 
Mapy Lotniczej wiata – ICAO1:1 000 000, wraz z jedn  lub z wi ksz  ilo ci  poni szych oznacze  okre laj -
cych wiartk  lub wiartki mapy. 

Litera wiartka mapy 

A  pó nocno-zachodnia, 
B  pó nocno-wschodnia, 
C  po udniowo-wschodnia, 
D  po udniowo-zachodnia. 

17.7 rodowisko techniczne i topografia 

17.7.1 Obszary zabudowane 

17.7.1.1 Mapa b dzie przedstawia  miasta, miejscowo ci i wsie wybrane ze wzgl du na ich znaczenia dla nawi-
gacji lotniczej z widoczno ci .

17.7.1.2 Zalecenie. W przypadku miast i wi kszych miejscowo ci zaznacza si  zarys zwartej zabudowy (a nie 
granice administracyjne).

17.7.2 Linia kolejowe 

17.7.2.1 Mapa b dzie przedstawia  wszystkie linie kolejowe maj ce znaczenie orientacyjne. 

Uwaga 1. Na obszarach g sto zaludnionych niektóre linie kolejowe mog  zosta  pomini te dla zachowania 
przejrzysto ci mapy. 

Uwaga 2. Linie kolejowe mog  by  opisane nazwami. 

Uwaga 3. Mapa mo e przedstawia  stacje kolejowe. 

17.7.2.2 Mapa b dzie przedstawia  wa niejsze tunele, je eli maj  one znaczenie orientacyjne. 

Uwaga. Je eli jest konieczne uwydatnienie obiektów, przedstawiane obiekty mog  zosta  dodatkowo obja-
nione. 

17.7.3 Autostrady i drogi 

17.7.3.1 Mapa b dzie przedstawia  sie  drogow , z uwzgl dnieniem szczegó ów u atwiaj cych rozpoznanie 
uk adu dróg z powietrza. 

Uwaga. Mapa mo e przedstawia  drogi, które s  w budowie.  

17.7.3.2 Zalecenie. W obszarach zabudowanych przebieg dróg b dzie zaznaczony si  tylko wtedy gdy stanowi
b dzie wa ny element orientacyjny. 

Uwaga. Na mapie mo na poda  numery oraz nazwy najwa niejszych dróg (autostrad). 
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17.7.4 Terenowe punkty orientacyjne 

Zalecenie. Mapa powinna przedstawia  naturalne i sztuczne terenowe punkty orientacyjne (tj. mosty, wysokie 
linie przesy owe, trwa e instalacje kolei linowej, turbiny wiatrowe, zabudowania kopalni, forty, ruiny, tamy, 
ruroci gi oraz ska y, urwiska, klify, wydmy, latarnie morskie, latarniowce), o ile zostan  uznane za wa ne dla 
nawigacji lotniczej z widoczno ci .

Uwaga. Przedstawiane obiekty mog  zosta  dodatkowo obja nione. 

17.7.5 Granice pa stwowe 

Mapa przedstawia  b dzie granice pa stwowe. Granice nieoznaczone lub nieokre lone nale y wyró ni  i opisa .

Uwaga. Mapa mo e przedstawia  inne granice (np. podzia u administracyjnego). 

17.7.6 Hydrografia 

17.7.6.1 Mapa b dzie przedstawia , odpowiednio do skali mapy, lini  brzegow  mórz i jezior, rzeki i strumienie 
cznie z okresowymi, jeziora s one, lodowce oraz pokrywy lodowe.  

17.7.6.2 Zalecenie. Zabarwienie rozleg ych obszarów wód otwartych powinno by  bardzo jasne. 

Uwaga. Dla podkre lenia kszta tów, wzd u  linii brzegowej mo na zastosowa  ciemniejszy odcie  koloru. 

17.7.6.3 Zalecenie. Rafy koralowe i mielizny, wraz ze skalistymi wyst pami, strefy p ywów, pojedyncze ska y,
piaski i wirowiska powinny by  oznaczone symbolami, je eli s  istotne dla orientacji.

Uwaga. Grupy ska  na danym obszarze mog  by  oznaczone kilkoma symbolami, stosowanymi do przedsta-
wienia ska .

17.7.7 Warstwice 

17.7.7.1 Mapa b dzie przedstawia  rze b  terenu za pomoc  warstwic. Ci cie warstwicowe nale y dobra  tak, 
aby umo liwi o prezentacj  form terenowych istotnych dla nawigacji lotniczej. 

17.7.7.2 Warstwice b d  opisane. 

17.7.8 Barwy hipsometryczne 

17.7.8.1 Barwy hipsometryczne stosowane na mapie b d  obja nione. 

17.7.8.2 Skala barw hipsometrycznych b dzie umieszczona na marginesie mapy. 

17.7.9 Punkty wysoko ciowe 

17.7.9.1 Mapa b dzie przedstawia  punkty wysoko ciowe dla wybranych krytycznych miejsc (kropki z opisem 
wysoko ci). Wybiera si  je tak, by wskaza  najwy ej i najni ej po o one obszary w zasi gu mapy. S  to przede 
wszystkim szczyty gór, pagórków, wysoko ci grani i prze czy oraz najni sze punkty depresji, zag bie  tere-
nowych i dolin rzecznych. 

17.7.9.2 Wzniesienie najwy szego punktu na mapie, wyra one w metrach lub stopach, oraz jego po o enie geo-
graficzne, podane z dok adno ci  do 5 , zostanie podane na marginesie. 
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17.7.9.3 Zalecenie. Opis najwy szego punktu na arkuszu powinien by , dla wyró nienia, podany na bia ym tle.

17.7.10 Niekompletne lub niesprawdzone dane  
na temat rze by terenu 

17.7.10.1 Obszary, dla których informacja o warstwicach nie zosta a pozyskana, b d  zaetykietowane „Niekom-
pletne dane o rze bie terenu”. 

17.7.10.2 Na mapach, na których lokalizacja punktów wysoko ciowych nie jest wiarygodna, nale y umie ci
ostrze enie (w widocznym miejscu na awersie arkusza, wydrukowane kolorem u ywanym do podawania infor-
macji lotniczych) o nast puj cej tre ci:

„Ostrze enie – dok adno  danych na temat rze by terenu, przedstawionych na niniejszej mapie, jest w tpliwa, 
dlatego nale y zachowa  ostro no  podczas korzystania z informacji o wzniesieniach”. 

17.7.11 Strome pochy o ci

Zalecenie. Strome pochy o ci nale y przedstawia  na mapie w sytuacji, gdy maj  znaczenie orientacyjne w tere-
nie lub gdy rze ba terenu jest monotonna. 

17.7.12 Obszary le ne

17.7.12.1 Zalecenie. Mapa powinna przedstawia  obszary le ne.

Uwaga. Na mapach dla du ych szeroko ci geograficznych mog  by  pokazane przybli one maksymalne (pó -
nocne i po udniowe) zasi gi wyst powania drzew . 

17.7.12.2 Je eli mapa b dzie przedstawia  przybli one maksymalne (pó nocne i po udniowe) zasi gi wyst po-
wania drzew, do ich prezentacji nale y u y  czarnej przerywanej odpowiednio opisanej linii 

17.7.13 Aktualno informacji topograficznej. 

Data ostatniej aktualizacji podk adu topograficznego mapy zostanie podana na marginesie mapy.  

17.8 Deklinacja magnetyczna 

17.8.1 Mapa b dzie przedstawia  linie izogon. 

17.8.2 Na marginesie nale y poda  rok, dla którego okre lono linie izogon. 

17.9 Dane lotnicze 

17.9.1 O doborze informacji przedstawianych na mapie decyduje jej przeznaczenie. Dane powinny by  aktuali-
zowane cyklicznie. 

17.9.2 Lotniska 

17.9.2.1 Mapa przedstawia  b dzie lotniska l dowe i wodne oraz lotniska dla mig owców, wraz z ich nazwami. 
W przypadku nadmiernego zag szczenia informacji na mapie nale y dokona  generalizacji, wybieraj c te, które 
maj  najwi ksze znaczenie dla nawigacji lotniczej. 
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17.9.2.2 Wzniesienie lotniska, o wietlenie, rodzaj nawierzchni drogi startowej i d ugo  najd u szej drogi star-
towej lub toru wodnego przedstawia si  w formie skrótów, zgodnie z przyk adem podanym w dodatku 2, pod 
warunkiem, e nie powoduje to nadmiernego zag szczenia informacji na mapie. 

17.9.2.3 Lotniska opuszczone, które z powietrza nadal s  rozpoznawane jako lotniska b d   przedstawione i 
oznaczone jako opuszczone. 

17.9.3 Przeszkody 

17.9.3.1 Mapa b dzie przedstawia  przeszkody. 

Uwaga. Za przeszkody uwa a si  obiekty, których wysoko  nad poziomem terenu wynosi co najmniej 100m 
(300 ft). 

17.9.3.2  Je eli zostanie to uznane za wa ne dla lotu      z widoczno ci , mapa przedstawia  b dzie stanowi ce 
przeszkody: wysokie linie przesy owe, trwa e instalacje kolei linowej i turbiny wiatrowe. 

17.9.4 Strefy zakazane, ograniczone 
i niebezpieczne 

Mapa przedstawia  b dzie strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne. 

17.9.5 System s u b ruchu lotniczego 

17.9.5.1 Mapa przedstawia  b dzie znacz ce elementy systemu s u b ruchu lotniczego, w czaj c, je eli jest to 
mo liwe, strefy kontrolowane lotniska (CTR), strefy ruchu lotniskowego (ATZ), obszary kontrolowane, rejony 
informacji powietrznej oraz inne struktury przestrzeni powietrznej, w których odbywaj  si  loty VFR, wraz  z 
podaniem odpowiedniej klasy przestrzeni powietrznej. 

17.9.5.2 Je li jest to konieczne, przedstawia si  oznaczon  we w a ciwy sposób stref  rozpoznawcz  obrony 
powietrznej (ADIZ). 

Uwaga. Procedury ADIZ mog  zosta  opisane w legendzie mapy.  

17.9.6 Pomoce radionawigacyjne 

Mapa b dzie przedstawia  pomoce radionawigacyjne poprzez naniesienie w a ciwego symbolu oraz nazw, bez 
podania cz stotliwo ci, radiowych znaków identyfikacyjnych, czasu pracy i innych danych, chyba e jakakol-
wiek cz  przedstawianych danych b d  ich ca o  uleg a zmianie w stosunku do poprzedniego wydania mapy.. 

17.9.7 Informacje dodatkowe 

17.9.7.1 Mapa przedstawia  b dzie naziemne wiat a lotnicze, wraz z ich charakterystyk  lub znakami identyfi-
kacyjnymi, lub jednym i drugim. 

17.9.7.2 Mapa przedstawia  b dzie wiat a morskie, zlokalizowane na widocznych cz ciach wybrze a lub w 
punktach odosobnionych, o zasi gu widzialno ci nie mniejszym ni  28 km (15 NM): 

a) kiedy nie s  mniej rozró nialne ni wiat a morskie o wi kszej mocy, znajduj ce si  w ich pobli u; 
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b) kiedy s  rozró nialne od innych wiate  morskich lub innych rodzajów wiate  w pobli u zabudowanych 
obszarów wybrze a;

c) kiedy s  jedynymi dost pnymi wiat ami.  
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ROZDZIA  18. LOTNICZA MAPA NAWIGACYJNA – ICAO (MA OSKALOWA)

18.1 Funkcja 

Mapa Nawigacyjna – ICAO (Ma oskalowa) b dzie:  

a) s u y  jako pomoc w nawigacji lotniczej dla za óg statków powietrznych dalekiego zasi gu, na du ych wy-
soko ciach, 

b) przedstawia  na rozleg ych obszarach wybrane punkty kontrolne wymagane s  dla wzrokowego potwierdze-
nia pozycji, w celu identyfikacji na du ych wysoko ciach i pr dko ciach,

c) zapewni ci g e wzrokowe odniesienie do Ziemi   w czasie trwania lotów dalekiego zasi gu, nad obszarami, 
gdzie brak jest radiowych lub innych, elektronicznych pomocy nawigacyjnych, lub nad obszarami, gdzie na-
wigacja z widoczno ci  jest preferowana b d  konieczna, 

d) stanowi  b dzie map  ogólnego przeznaczenia dla planowania lotów dalekiego zasi gu oraz kre lenia na 
mapie. 

18.2 Dost pno

Zalecenie. Lotnicza Mapa Nawigacyjna – ICAO    (Ma oskalowa) b dzie dost pna w sposób przedstawiony w 
punkcie 1.3.2, dla wszystkich obszarów wymienionych w dodatku 5. 

 Uwaga. Wybór tej skali jako rozwi zanie alternatywne dla Mapy Lotniczej wiata – ICAO 1:1 000 000, 
zosta  omówiony w punkcie 16.2.1 oraz 16.2.2. 

18.3 Zasi g i skala mapy 

18.3.1 Zalecenie. Lotnicza Mapa Nawigacyjna – ICAO Ma oskalowa powinna przedstawia , jako niezb dne 
minimum, kompletne pokrycie obszarów l dowych wiata. 

 Uwaga 1. – Uk ad arkusza dla tej serii mapy zosta  przedstawiony w Podr czniku map lotniczych (Doc 
8697). 

 Uwaga 2. – Rozmiar arkusza mo e stanowi  maksymalny format druku, który jest dost pny dla instytucji 
opracowuj cej map .

18.3.2 Skala mapy b dzie wynosi  pomi dzy 1:2 000 000 a 1:5 000 000. 

18.3.3 Skala mapy zostanie umieszczona w tytule, w miejsce s owa „Ma oskalowa”.

18.3.4 Podzia ki liniowe dla kilometrów i mil morskich przedstawiane w nast puj cej kolejno ci:

- kilometry, 

- mile morskie, 

powinny by  umieszczone na marginesie mapy. Punkty zerowe obu podzia ek powinny si  pokrywa .
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18.3.5 Zalecenie. D ugo  podzia ki liniowej nie powinna by  mniejsza ni  200 mm (8 cali). 

18.3.6 Wykres przeliczeniowy (metry/stopy) zostanie podany na marginesie. 

18.4 Format 

18.4.1 Tytu  oraz uwagi podane na marginesie b d  podane w jednym z j zyków roboczych ICAO. 

Uwaga. Poza j zykiem roboczym ICAO mo na dodatkowo stosowa  j zyk pa stwa publikuj cego lub jaki-
kolwiek inny j zyk.

18.4.2 Informacj  dotycz c  numerów s siednich arkuszy oraz jednostek miar u ywanych do okre lania wyso-
ko ci, podaje si  w miejscu widocznym tak e po z o eniu mapy. 

Uwaga. Brak jest uzgodnionej przez Pa stwa metody numeracji arkuszy map.  

18.5 Rzut kartograficzny/odwzorowanie 

18.5.1 Stosowany b dzie rzut kartograficzny wiernok tny. 

18.5.1.1 Nazwa oraz podstawowe parametry rzutu kartograficznego/odwzorowania zostan  podane na margine-
sie mapy.  

18.5.2 Równole niki zostan  naniesione w odst pach 1 .

18.5.2.1 Znaczniki podzia ki na równole nikach zostan  naniesione w niewielkich odst pach zgodnych z szero-
ko ci  geograficzn  oraz skal  mapy. 

18.5.3 Po udniki zostan  naniesione w odst pach zgodnych z szeroko ci  geograficzn  oraz skal  mapy. 

18.5.3.1 Znaczniki podzia ki na po udnikach naniesione b d  w odst pach nieprzekraczaj cych 5 .

18.5.4 Znaczniki podzia ki b d  rozci ga  si  od po udnika Greenwich i równika. 

18.5.5 Wszystkie po udniki i równole niki b d  opisane na brzegach mapy. Ponadto, ka dy równole nik b dzie 
opisany na mapie w taki sposób, aby mo na go by o atwo zidentyfikowa , kiedy mapa jest z o ona. 

18.6 rodowisko techniczne i topografia 

18.6.1 Obszary zabudowane 

18.6.1.1 Mapa b dzie przedstawia  miasta, miejscowo ci i wsie wybrane ze wzgl du na ich znaczenia dla nawi-
gacji lotniczej z widoczno ci .

18.6.1.2 Zalecenie. W przypadku miast i wi kszych miejscowo ci zaznacza si  zarys zwartej zabudowy (a nie 
granice administracyjne).
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18.6.2 Linie kolejowe 

18.6.2.1 Mapa b dzie przedstawia  wszystkie linie kolejowe maj ce znaczenie orientacyjne. 

Uwaga. Na obszarach g sto zaludnionych niektóre linie kolejowe mog  zosta  pomini te dla zachowania 
przejrzysto ci mapy.  

18.6.2.2 Zalecenie. Mapa b dzie przedstawia  wa niejsze tunele.

Uwaga. Przedstawiane obiekty mog  zosta  dodatkowo obja nione. 

18.6.3 Autostrady i drogi 

18.6.3.1 Mapa b dzie przedstawia  sie  drogow , z uwzgl dnieniem szczegó ów u atwiaj cych rozpoznanie 
uk adu dróg z powietrza. 

18.6.3.2 Zalecenie. W obszarach zabudowanych przebieg dróg b dzie zaznaczony tylko wtedy gdy stanowi
b dzie wa ny element orientacyjny. 

18.6.4 Terenowe punkty orientacyjne 

Zalecenie. Mapa b dzie przedstawia  naturalne i sztuczne obiekty terenowe (tj. mosty, g ówne linie energetycz-
ne, zabudowania kopalni, forty, ruiny, tamy, ruroci gi oraz ska y, urwiska, klify, wydmy, latarnie morskie, latar-
niowce), o ile zostan  uznane za wa ne dla nawigacji lotniczej z widoczno ci .

Uwaga. Przedstawiane obiekty mog  zosta  dodatkowo obja nione. 

18.6.5 Granice pa stwowe 

Mapa przedstawia  b dzie granice pa stwowe. Granice nieoznaczone lub nieokre lone nale y wyró ni  i opisa .

18.6.6 Hydrografia 

18.6.6.1 Mapa b dzie przedstawia , odpowiednio do skali mapy, lini  brzegow  mórz i jezior, rzeki i strumienie 
cznie z okresowymi, jeziora s one, lodowce oraz pokrywy lodowe.  

18.6.6.2 Zalecenie. Zabarwienie rozleg ych obszarów wód otwartych powinno by  bardzo jasne. 

Uwaga. Dla podkre lenia kszta tów, wzd u  linii brzegowej mo na zastosowa  ciemniejszy odcie  koloru. 

18.6.6.3 Zalecenie. Rafy koralowe i mielizny, wraz ze skalistymi wyst pami, strefy p ywów, pojedyncze ska y,
piaski i wirowiska powinny by  oznaczone symbolami, je eli s  istotne dla orientacji.

18.6.7 Warstwice 

18.6.7.1 Mapa b dzie przedstawia  rze b  terenu za pomoc  warstwic. Ci cie warstwicowe nale y dobra  tak, 
aby umo liwi o prezentacj  form terenowych istotnych dla nawigacji lotniczej. 

18.6.7.2 Warstwice b d  opisane. 
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18.6.8 Barwy hipsometryczne 

18.6.8.1 Barwy hipsometryczne stosowane na mapie b d  obja nione. 

18.6.8.2 Skala barw hipsometrycznych b dzie umieszczona na marginesie mapy. 

18.6.9 Punkty wysoko ciowe 

18.6.9.1 Mapa b dzie przedstawia  punkty wysoko ciowe dla wybranych krytycznych miejsc (kropki z opisem 
wysoko ci). Wybiera si  je tak, by wskaza  najwy ej i najni ej po o one obszary w zasi gu mapy. S  to przede 
wszystkim szczyty gór, pagórków, wysoko ci grani i prze czy oraz najni sze punkty depresji, zag bie  tere-
nowych i dolin rzecznych. 

18.6.9.2 Wzniesienie najwy szego punktu na mapie, wyra one w metrach lub stopach, oraz jego po o enie geo-
graficzne, podane z dok adno ci  do 5 , zostanie podane na marginesie. 

18.6.9.3 Zalecenie. Opis najwy szego punktu na arkuszu powinien by , dla wyró nienia, podany na bia ym tle.

18.6.10 Niekompletne lub niesprawdzone dane na temat rze by terenu 

18.6.10.1 Obszary, dla których informacja o warstwicach nie zosta a pozyskana, b d  zaetykietowane „Niekom-
pletne dane o rze bie terenu”. 

18.6.10.2 Na mapach, na których lokalizacja punktów wysoko ciowych nie jest wiarygodna, nale y umie ci
ostrze enie (w widocznym miejscu na awersie arkusza, wydrukowane kolorem u ywanym do podawania infor-
macji lotniczych) o nast puj cej tre ci:

„Ostrze enie – dok adno  danych na temat rze by terenu, przedstawionych na niniejszej mapie, jest w tpliwa, 
dlatego nale y zachowa  ostro no  podczas korzystania z informacji o wzniesieniach”.  

18.6.11 Strome pochy o ci

Zalecenie. Strome pochy o ci nale y przedstawia  na mapie w sytuacji, gdy maj  znaczenie orientacyjne w tere-
nie lub gdy rze ba terenu jest monotonna. 

18.6.12 Obszary le ne

Zalecenie. Mapa powinna przedstawia  rozleg e obszary le ne.

18.6.13 Aktualno  informacji topograficznej 

Data ostatniej aktualizacji podk adu topograficznego mapy zostanie podana na marginesie mapy.  

18.6.14 Kolory 

18.6.14.1 Zalecenie. T o mapy b dzie sporz dzone w agodnej, stonowanej  kolorystyce w celu u atwienia kre-
lenia na mapie.

18.6.14.2 Zalecenie. Obiekty istotne dla nawigacji lotniczej z widoczno ci  b d  sporz dzone w wyra nej, kon-
trastowej kolorystyce, w celu ich uwydatnienia. 
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18.7 Deklinacja magnetyczna 

18.7.1 Mapa b dzie przedstawia  linie izogon. 

18.7.2 Na marginesie nale y poda  rok, dla którego okre lono linie izogon. 

18.8 Dane lotnicze 

18.8.1 Lotniska 

Mapa przedstawia  b dzie lotniska l dowe i wodne oraz lotniska dla mig owców, wraz z ich nazwami. W przy-
padku nadmiernego zag szczenia informacji na mapie nale y dokona  generalizacji, wybieraj c te, które maj
najwi ksze znaczenie dla nawigacji lotniczej. 

18.8.2 Przeszkody 

Mapa b dzie  przedstawia  przeszkody. 

18.8.3 Strefy zakazane, ograniczone  
i niebezpieczne 

Zalecenie. Mapa powinna przedstawia  strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne, je eli zostan  one uznane 
za istotne dla nawigacji lotniczej. 

18.8.4 System s u b ruchu lotniczego 

18.8.4.1 Zalecenie. Mapa powinna przedstawia  znacz ce elementy systemu s u b ruchu lotniczego, je eli zo-
stan  one uznane za istotne dla nawigacji lotniczej.  

18.8.4.2 Zalecenie. Je li jest to konieczne, przedstawia si  oznaczon  we w a ciwy sposób stref  rozpoznawcz
obrony powietrznej (ADIZ). 

Uwaga. Procedury ADIZ mog  zosta  opisane w legendzie mapy.  

18.8.5 Pomoce radionawigacyjne 

Uwaga. Pomoce radionawigacyjne mog  zosta  przedstawione na mapie poprzez podanie w a ciwych sym-
boli oraz nazw.  
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ROZDZIA  19. MAPA NAKRESOWA – ICAO 

19.1 Funkcja 

Mapa b dzie zapewnia rodki dla ci g ego zapisu bie cej pozycji statku powietrznego poprzez ró norodne 
metody okre lania pozycji oraz nawigacj  zliczeniow , w celu utrzymania planowanej cie ki lotu. 

19.2 Dost pno

Zalecenie. Mapa b dzie dost pna w sposób przedstawiony w  punkcie 1.3.2, dla g ównych tras lotniczych nad 
obszarami oceanicznymi oraz nad obszarami rzadko zamieszka ymi, które s  wykorzystywane przez mi dzynaro-
dowe lotnictwo cywilne. 

Uwaga. Na obszarach, gdzie stosowana jest Mapa Tras Lotniczych – ICAO, zapewnienie Mapy Nakresowej – 
ICAO mo e nie by  konieczne. 

19.3 Zasi g i skala mapy 

19.3.1 Zalecenie. Ze wzgl dów praktycznych, mapa przedstawiaj ca okre lony region, powinna na pojedynczym 
arkuszu obejmowa  g ówne trasy lotnicze oraz ich zako czenia. 

19.3.2 Zalecenie. Skala powinna by  uzale niona od obszaru, który b dzie przedstawiony na mapie. 

Uwaga. Zwykle skala wynosi  b dzie pomi dzy  1:3 000 000 a 1:7 500 000.

19.4 Format 

Zalecenie. Arkusz mapy powinien mie  taki rozmiar, który mo e by  wykorzystany na stole nakresowym nawiga-
tora.

19.5 Rzut kartograficzny/odwzorowanie 

19.5.1 Zalecenie. Nale y stosowa  rzut kartograficzny wiernok tny, w którym linia prosta odwzorowuje w przy-
bli eniu ko o wielkie.

19.5.2 Mapa przedstawia  b dzie równole niki i po udniki. 

19.5.2.1 Zalecenie. Odst py znaczników na siatce kartograficznej powinny by  naniesione w taki sposób, aby 
umo liwia  precyzyjne kre lenie na mapie, wykonane przy minimalnym nak adzie czasu i wysi ku.

19.5.2.2 Znaczniki podzia ki zostan  naniesione  w odpowiednich odst pach, wzd u  odpowiedniej liczby rów-
nole ników i po udników. Niezale nie od skali, wybrany odst p b dzie ogranicza  do minimum liczb  interpo-
lacji, wymagan  do precyzyjnego kre lenia na mapie. 
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19.5.2.3 Zalecenie. Równole niki i po udniki powinny by  opisane w taki sposób, aby numer pojawia  si  co 
najmniej raz w odst pie 15 cm (6 in) na awersie mapy.

19.5.2.4 Je eli siatka nawigacyjna przedstawiona jest na mapach obejmuj cych du e szeroko ci geograficzne, 
b dzie si  sk ada  z linii równoleg ych do po udnika lub antypo udnika Greenwich.  

19.6 Identyfikacja 

Ka dy arkusz zostanie oznaczony seri  oraz numerem mapy. 

19.7 rodowisko techniczne i topografia 

19.7.1 Mapa b dzie przedstawia  zgeneralizowan  lini  brzegow  wszystkich otwartych obszarów wodnych i 
du ych jezior oraz g ówne rzeki. 

19.7.2 Mapa przedstawia  b dzie wybrane punkty wysoko ciowe stanowi ce niebezpiecze stwo dla nawigacji 
lotniczej.

19.7.3 Zalecenie. Rze ba terenu szczególnie niebezpieczna b d  znacz ca powinna zosta  uwydatniona.

Uwaga. Mapa mo e przedstawia  du e miasta i miejscowo ci.

19.8 Deklinacja magnetyczna 

19.8.1 Mapa b dzie przedstawia  izogony lub – w przypadku du ych szeroko ci geograficznych – izogrywy, lub 
jedne i drugie, w sta ych odst pach na ca ej mapie.  

19.8.2 Nale y poda  rok, dla którego okre lono linie izogon. 

19.9 Dane lotnicze 

19.9.1 Mapa b dzie przedstawia  nast puj ce dane lotnicze:  

a) lotniska regularnie wykorzystywane przez mi dzynarodowy komercyjny transport lotniczy, wraz z ich 
nazwami; 

b) wybrane pomoce radiowe dla celów nawigacji, które pozwalaj  na okre lenie pozycji, wraz z ich na-
zwami i oznaczeniami; 

c) siatki nawigacyjnych pomocy elektronicznych dalekiego zasi gu, odpowiednio do wymogów; 

d) granice  rejonów   informacji   powietrznej, obszarów kontrolowanych i stref kontrolowanych lotnisk, 
niezb dne dla spe nienia funkcji mapy; 

e) wyznaczone punkty meldowania, niezb dne dla spe nienia funkcji mapy; 

f) jednostki stacji oceanicznych. 

Uwaga. Inne dane lotnicze mog  zosta  przedstawione, pod warunkiem, e nie wp ywaj  na czytelno  istot-
nych informacji. 
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19.9.2 Zalecenie. Mapa powinna przedstawia  naziemne wiat a lotnicze oraz wiat a morskie, wykorzystywane 
w nawigacji lotniczej w sytuacji, gdy brak jest innych pomocy do nawigacji. 
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ROZDZIA  20. ELEKTRONICZNE ZOBRAZOWANIE MAPY 
 LOTNICZEJ – ICAO 

20.1 Funkcja 

Elektroniczne zobrazowanie mapy lotniczej – ICAO, przy odpowiednich zabezpieczeniach rezerwowych oraz 
zgodnie z wymogami Za cznika 6 odno nie map, b dzie umo liwia  za ogom statków powietrznych w a ciw
realizacj  dzia a  w zakresie planowania trasy, kontroli oraz nawigacji, za pomoc  zobrazowania wymaganych 
informacji. 

20.2 Informacje dost pne do zobrazowania 

20.2.1 Elektroniczne zobrazowanie mapy lotniczej – ICAO b dzie posiada  mo liwo  wy wietlenia wszystkich 
informacji lotniczych, terenowych i topograficznych, wymaganych przez Za cznik 4, rozdzia y: 5 oraz 7-19. 

20.2.2 Zalecenie. Elektroniczne zobrazowanie mapy lotniczej – ICAO powinno posiada  mo liwo  wy wietle-
nia wszystkich informacji lotniczych, o rodowisku technicznym i topograficznych, zalecanych przez Za cznik 4, 
rozdzia y: 5 oraz 7-19.

Uwaga. Elektroniczne zobrazowanie mapy lotniczej – ICAO mo e wy wietla  informacje dodatkowe, poza 
tymi, które s  wymagane dla równowa nej mapy w postaci papierowej, które mog  zosta  uznane za przydatne 
dla bezpiecznej nawigacji lotniczej.  

20.3 Wymogi dla zobrazowa

20.3.1 Kategorie zobrazowa

20.3.1.1 Informacje dost pne do zobrazowania zostan  podzielone na nast puj ce kategorie: 

a) podstawowe informacje zobrazowania, trwale przydzielone do zobrazowania i zawieraj ce minimum infor-
macji niezb dnych dla bezpiecznego wykonania lotu; 

b) inne informacje zobrazowania, które mog  zosta  usuni te ze zobrazowania b d  wy wietlone na danie, 
sk adaj ce si  z informacji nie- uznawanych za istotne dla bezpiecznego wykonania lotu.  

20.3.1.2 Dodanie b d  usuni cie innych informacji zobrazowania b dzie czynno ci atw , jednak usuni cie 
informacji z kategorii podstawowych informacji zobrazowania b dzie niemo liwe.

20.3.2 Tryb zobrazowania oraz generowanie s siedniego obszaru 

20.3.2.1 Elektroniczne zobrazowanie mapy lotniczej – ICAO b dzie posiada  mo liwo  ci g ego nanoszenia 
pozycji statku powietrznego w trybie rzeczywistym, a ponowne nastawienie i generowanie obszaru otaczaj cego 
b dzie odbywa  si  automatycznie. 

Uwaga. Istnieje mo liwo  udost pnienia innych trybów, tj. statyczne zobrazowania map. 
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20.3.2.2 Mo liwa b dzie r czna zmiana obszaru mapy oraz pozycji statku powietrznego wzgl dem kraw dzi 
zobrazowania. 

20.3.3 Skala 

Mo liwa b dzie zmiana skali, z jak  wy wietlana jest mapa. 

20.3.4 Symbole 

Stosowane symbole b d  zgodne z symbolami przedstawionymi dla map elektronicznych w dodatku 2 – Symbo-
le Map ICAO, z wyj tkiem sytuacji, kiedy po dane jest przedstawienie elementów, dla których brak jest sym-
boli ICAO. W takich przypadkach wybierane b d  symbole map elektronicznych, które: 

a) w minimalnym stopniu stosuj  linie, uki oraz wype nienia obszarów; 

b) nie powoduj  pomy ek z jakimkolwiek istniej cym symbolem map lotniczych; 

c) nie naruszaj  czytelno ci zobrazowania. 

Uwaga. Dodatkowe szczegó y mog  zosta  dodane do ka dego symbolu, zale nie od rozdzielczo ci no nika 
wyj ciowego, jednak e nie mog  one wp yn  na podstawow  rozpoznawalno  danego symbolu. 

20.3.5 Osprz t zobrazowania 

20.3.5.1 Rozmiar mapy b dzie wystarczaj cy dla zobrazowania informacji, które s  okre lone w punkcie 20.2, 
bez nadmiernego przewijania. 

20.3.5.2 Zobrazowanie b dzie mie  mo liwo ci wymagane dla dok adnego przedstawienia elementów, okre lo-
nych w dodatku 2 – Symbole Map ICAO. 

20.3.5.3 Metoda prezentacji zapewni, i  zobrazowana informacja b dzie dobrze widoczna dla obserwatora, za-
równo w naturalnych, jak i w sztucznych warunkach o wietleniowych, które wyst puj  w kokpicie. 

20.3.5.4 Luminancja zobrazowania b dzie mog a by  regulowana przez za og  statku powietrznego. 

20.4 Dostarczanie i aktualizacja danych  

20.4.1 Zasady dostarczania i aktualizacji danych,    w celu ich wykorzystania przez zobrazowanie, b d  zgodne z 
wymaganiami systemu jako ci danych lotniczych.  

Uwaga. W celu uzyskania obszerniejszej informacji o wymaganiach systemu jako ci danych lotniczych, patrz 
rozdzia  2, punkt 2.17 oraz Za cznik 15, rozdzia  3, punkt 3.2. 

20.4.2 Zobrazowanie b dzie posiada  mo liwo  automatycznej akceptacji autoryzowanych aktualizacji istniej -
cych danych. Zapewnione zostan rodki maj ce na celu zapewnienie, i  autoryzowane dane i wszystkie w a-
ciwe aktualizacje zosta y (w sposób poprawny) wprowadzone do zobrazowania. 

20.4.3 Zobrazowanie b dzie posiada  mo liwo  akceptowania aktualizacji autoryzowanych danych, które zo-
sta y wprowadzone r cznie, za pomoc  prostych rodków do weryfikacji, przed ko cow  akceptacj  danych. 
Aktualizacje wprowadzane r cznie b d  w wyra ny sposób odró nia  si  od autoryzowanych danych i ich auto-
ryzowanych aktualizacji i nie b d  mie  wp ywu na czytelno  zobrazowania. 
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20.4.4 Prowadzony b dzie zapis wszystkich aktualizacji, cznie z dat  i z czasem ich wprowadzenia. 

20.4.5 Zobrazowanie umo liwi za ogom statków powietrznych wy wietlenie aktualizacji tak, aby za oga statku 
mog a dokona  przegl du zawarto ci aktualizacji oraz okre li , czy zosta y uj te w systemie. 

20.5 Próby eksploatacyjne, sygna y alarmowe  
i wskazania wadliwego dzia ania 

20.5.1 Zapewnione zostan rodki maj ce na celu wykonanie pok adowych testów kluczowych funkcji. W przy-
padku awarii, test wy wietli informacj  wskazuj c , która cz  systemu dzia a wadliwie.  

20.5.2 Zapewniony zostanie odpowiedni sposób alarmowania lub wskazanie wadliwego dzia ania systemu. 

20.6 Ustalenia w zakresie zabezpiecze
rezerwowych 

W celu zapewnienia bezpieczniej nawigacji, w przypadku awarii elektronicznego zobrazowania mapy lotniczej – 
ICAO, zapewnienie odpowiednich zabezpiecze  rezerwowych obejmowa  b dzie: 

a) wyposa enie umo liwiaj ce bezpieczne przej cie funkcji zobrazowania, gwarantuj ce, i  awaria nie do-
prowadzi do sytuacji krytycznej; oraz 

b) zabezpieczenia rezerwowe, zapewniaj ce rodki dla bezpiecznej nawigacji w dalszej cz ci lotu. 

Uwaga. Odpowiedni system rezerwowy mo e obejmowa  zapewnienie dost pu do map w formie papierowej.
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ROZDZIA  21. MAPA MINIMALNYCH WYSOKO CI
BEZWZGL DNYCH DOZOROWANIA ATC – ICAO 

21.1 Funkcja 

21.1.1 Ta uzupe niaj ca mapa b dzie zapewnia  informacje, które umo liwi  za ogom statków powietrznych 
kontrolowanie i weryfikacj  wysoko ci bezwzgl dnych, przydzielonych przez kontrolera korzystaj cego z sys-
temu dozorowania ATS.  

Uwaga. Zadania s u by kontroli ruchu lotniczego, okre lone w Za czniku 11, nie obejmuj  zapobiegania 
zderzeniom z terenem. Procedury opisane w Procedurach s u b eglugi powietrznej – zarz dzanie ruchem lotni-
czym (PANS-ATM, Doc 4444) nie zwalniaj  pilotów z ich odpowiedzialno ci za upewnienie si , czy zezwolenia 
wydane przez organy kontroli ruchu lotniczego s  pod tym wzgl dem bezpieczne. W sytuacji kiedy lot IFR jest 
wektorowany lub kierowany bezpo rednio, co powoduje, e statek powietrzny opuszcza tras  ATS, stosuje si
PANS-ATM, rozdzia  8, punkt 8.6.5.2. 

21.1.2 Na mapie nale y wyeksponowa  informacj , i  mo e by  ona wykorzystywana do weryfikacji przydzie-
lonych wysoko ci bezwzgl dnych jedynie w czasie gdy statek powietrzny jest zidentyfikowany. 

21.2 Dost pno

Zalecenie. Mapa Minimalnych Wysoko ci Bezwzgl dnych Dozorowania ATC – ICAO b dzie dost pna w sposób 
przedstawiony w punkcie 1.3.2 dla obszarów, dla których ustanowiono procedury wektorowania, o ile minimalne 
wysoko ci bezwzgl dne wektorowania nie mog  by  w sposób odpowiedni pokazane na Mapie Obszarowej  
– ICAO, Mapie Standardowych Odlotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (SID) – ICAO lub Mapie Standardowych 
Dolotów wed ug Wskaza  Przyrz dów (STAR) – ICAO. 

21.3 Zasi g i skala mapy 

21.3.1 Zasi g mapy b dzie wystarczaj cy do czytelnego przedstawienia informacji zwi zanych z procedurami 
wektorowania.

21.3.2 Mapa zostanie sporz dzona w skali.

21.3.3 Zalecenie. Mapa powinna by  sporz dzona w tej samej skali co Mapa Obszarowa – ICAO. 

21.4 Rzut kartograficzny/odwzorowanie 

21.4.1 Zalecenie. Nale y stosowa  rzut kartograficzny wiernok tny, w którym linia prosta odwzorowuje w przy-
bli eniu ko o wielkie.

21.4.2 Zalecenie. Znaczniki minut zostan  naniesione na ramce mapy. 
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21.5 Identyfikacja 

Mapa b dzie identyfikowana nazw  lotniska, dla którego ustanowione zosta y procedury wektorowania lub, 
je eli procedury dotycz  wi cej ni  jednego lotniska, nazw  zwi zan  z przedstawian  przestrzeni  powietrzn .

Uwaga. Nazw  mo e by  nazwa miasta, które lotnisko obs uguje lub, je eli procedury dotycz  wi cej ni  jed-
nego lotniska, mo e to by  nazwa o rodka s u b ruchu lotniczego lub najwi kszego miasta albo miejscowo ci 
znajduj cej si  na obszarze przedstawionym na mapie. 

21.6 rodowisko techniczne i topografia 

21.6.1 Mapa b dzie przedstawia  zgeneralizowan  lini  brzegow  wszystkich otwartych obszarów wodnych i 
du ych jezior oraz g ówne rzeki, za wyj tkiem sytuacji, kiedy koliduj  one z danymi maj cymi wi ksze znacze-
nie dla funkcji mapy. 

21.6.2 Mapa przedstawia  b dzie wybrane punkty wysoko ciowe i przeszkody. 

Uwaga. Odpowiednie punkty wysoko ciowe i przeszkody nawigacyjne to te, które zosta y okre lone przez 
specjalistów ds. procedur. 

21.7 Deklinacja magnetyczna 

rednia deklinacja magnetyczna obszaru, który mapa obejmuje, zostanie podana z dok adno ci
do 1°. 

21.8 Namiary, linie dróg i radiale 

21.8.1 Namiary, linie dróg i radiale b d  podawane w odniesieniu do pó nocy magnetycznej, za wyj tkiem przy-
padków przedstawionych w punkcie 21.8.2. 

21.8.2 Zalecenie. Na obszarach o du ych szeroko ciach geograficznych – o ile w a ciwa w adza zadecyduje, e
odniesienie do pó nocy magnetycznej nie jest praktyczne – nale y zastosowa  inne w a ciwe odniesienie, np. 
pó noc geograficzn  lub pó noc siatki. 

21.8.3 Je eli namiary, linie dróg lub radiale s  podawane w odniesieniu do pó nocy geograficznej lub pó nocy 
siatki, b dzie to w sposób jednoznaczny okre lone. Je eli stosowana jest pó noc siatki, nale y poda  po udnik 
referencyjny siatki.  

21.9 Dane lotnicze 

21.9.1 Lotniska 

21.9.1.1 Mapa przedstawia  b dzie wszystkie lotniska z trasami dolotowymi. Gdzie ma to zastosowanie, przed-
stawia si  uk ad dróg startowych. 

21.9.1.2 Na mapie nale y poda  wzniesienie lotniska g ównego z dok adno ci  do 1m. 

21.9.2 Strefy zakazane, ograniczone  
i niebezpieczne 

Mapa przedstawia  b dzie strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne wraz z ich oznaczeniami. 
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21.9.3 System s u b ruchu lotniczego 

21.9.3.1 Mapa przedstawia  b dzie nast puj ce elementy ustanowionego systemu s u b ruchu lotniczego: 

a) odpowiednie pomoce radionawigacyjne wraz z ich oznaczeniami; 

b) granice boczne wyznaczonej przestrzeni powietrznej; 

c) odpowiednie znacz ce punkty zwi zane z procedurami standardowego odlotu i dolotu wed ug wskaza
przyrz dów; 

Uwaga. Mapa mo e przedstawia  trasy wykorzystywane podczas wektorowania statków powietrznych 
do/ze znacz cych punktów. 

d) wysoko  przej ciow , tam gdzie zosta a ustanowiona; 

e) informacje zwi zane z wektorowaniem, obejmuj ce:

1) minimalne wysoko ci bezwzgl dne wektorowania z dok adno ci  do 50m lub 100ft zaokr glaj c w gó-
r , podane w sposób jednoznaczny; 

2) granice boczne sektorów minimalnej wysoko ci bezwzgl dnej wektorowania, zwykle definiowane za 
pomoc  namiarów i radiali do/z pomocy radionawigacyjnych podanych z dok adno ci  do 1°; w przy-
padku, je li powy sze zdefiniowanie nie jest mo liwe do zastosowania – za pomoc  wspó rz dnych 
geograficznych w zapisie stopniowym (stopnie, minuty i sekundy), przedstawionych pomoc  postaci 
grubych linii, w celu jednoznacznego wyró nienia ich spo ród ustanowionych sektorów; 

Uwaga. Na obszarach zag szczenia informacji wspó rz dne geograficzne mog  by  pomini te w celu 
zapewnienia czytelno ci.

3) ko a w odst pach 20 km/10 NM, lub, je eli jest to mo liwe, w odst pach 10 km/5 NM wykre lone 
cienk  przerywan  lini  z promieniem podanym na obwodzie, o rodku zlokalizowanym w g ównej lot-
niskowej pomocy radionawigacyjnej VOR lub, je li powy sze nie jest mo liwe, w punkcie odniesienia 
lotniska/heliportu; 

4) uwagi dotycz ce korekt efektu niskiej temperatury, je li ma to zastosowanie; 

f) procedury czno ci, w tym znaki wywo awcze i kana y w a ciwych organów ATC. 

21.9.3.2 Zalecenie. Powinien by  podany tekstowy opis odpowiednich procedur utraty czno ci, widoczny (o ile 
to mo liwe) na awersie/rewersie mapy. 
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DODATEK 1. UK AD UWAG NA MARGINESIE 

Numer i nazwa mapy Nazwa i adres instytucji opracowuj cejData wprowadzenia danych lotniczych 

Oznaczenie lub tytu  serii mapy Jednostki miary stosowane do wyra enia wzniesienia 
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DODATEK 2. SYMBOLE MAP ICAO 

INDEKS ALFABETYCZNY 

Indeks Nr
symbolu 

Antena (na mapach przeszkód lotniskowych) 163 
Autostrady 57-62 
A urowa p yta stalowa, droga startowa o nawierzchni ze stalowej siatki (na mapach lotni-
ska/heliportu) 146 
Bagno  35
Budynek (na mapach przeszkód lotniskowych) 164 
Budynki 50
Bystrze, próg rzeczny  27
Czapa lodowa 42
Czarny punkt 161 
Droga drugorz dna 59
Droga g ówna 58
Droga lotnicza – AWY  113 
Droga startowa 175 
Droga startowa o nawierzchni ze stalowej siatki (na mapach lotniska/heliportu) 146 
Droga startowa o nieutwardzonej nawierzchni (na mapach lotniska/heliportu) 147 
Droga startowa o utwardzonej nawierzchni (na mapach lotniska/heliportu) 145 
Drogi ko owania i strefy parkowania (na mapach lotniska/heliportu) 149 
Drzewo (na mapach przeszkód lotniskowych) 162 
Drzewa iglaste 15
Du a rzeka (sta a) 23
Du a miejscowo 47
Du y obiekt (na mapach przeszkód lotniskowych) 164 
Dwupasmowa autostrada 57
Elektrownia j drowa 72
Ester, wir polodowcowy  9
Fort 79
Granica mi dzynarodowa, zamkni ta dla przelotu statków powietrznych, za wyj tkiem korytarza 
powietrznego 129 
Granice zewn trzne 64
Granice (mi dzynarodowe) 63
Heliport 94
Hydrografia 19-46 
Iglica (na mapach przeszkód lotniskowych) 163 
ILS 108 
Inne drzewa 16
Inne drzewo 16
Inne granice 64
Jednostka oceaniczna (pozycja zwyk a) 139 
Jeziora (okresowe) 32
Jeziora (sta e) 31
Kabel napowietrzny (na mapach przeszkód lotniskowych) 166 
Kana 29
Klasyfikacja przestrzeni powietrznej 126,127 
Klif 4
Kolokowana pomoc nawigacyjna i marker 178 
Kolokowana pozycja DME i markera 180
Kolokowane pomoce radionawigacyjne VOR i DME 103, 110 
Kolokowane pomoce radionawigacyjne VOR i TACAN 107, 110 
Kopalnia 75
Koryto osuszonego jeziora 39
Ko ció 80
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Kotwicowisko 92
Krzew (na mapach przeszkód lotniskowych) 162 
Lawa 5
Linia brzegowa (przerywana) 20
Linia brzegowa (ci g a) 19
Linia drogi po nieudanym podej ciu 174 
Linia niebezpiecze stwa 43
Linia przesy owa - wysoka 137 
Linia przesy owa (na mapach przeszkód lotniskowych) 166
Linie izogonalne, izogony 138 
Linie kolejowe 51-56 

Dwa lub wi cej torów 52
Linia kolejowa (na mapach przeszkód lotniskowych) 165 
Most kolejowy 54
Pojedynczy tor 51
Stacja 56
Tunel kolejowy 55
W trakcie budowy 53

Lodowce 42
Lotniska 84-98 

Awaryjne lub bez wyposa enia 90
Cywilne (l dowe) 84
Cywilne (wodne) 85
Dane lotniskowe w formie skróconej 96
Dla map podej cia 97, 98 
Do stosowania na mapach, na których nie jest wymagana klasyfikacja lotniska 93
Droga startowa 173 
Opuszczone lub zamkni te 91
Wojskowe, l dowe 86
Wojskowe, wodne 87
Cywilno-wojskowe (l dowe) 88 
Cywilno-wojskowe (wodne) 89
Wzór drogi startowej zgodnie z symbolem lotniska 95

Ma a rzeka (sta a) 24
Mapy lotniska/heliportu 145-161 
Mapy przeszkód lotniskowych 162-170 

Budynek lub du y obiekt 164 
Drzewo lub krzew  162 
Linia kolejowa  165 
Linia przesy owa lub kabel napowietrzny  166 
S up, wie a, iglica, antena 163
Strome pochy o ci  (skarpy)    168 
Teren przebijaj cy p aszczyzn  przeszkód 167 
Zabezpieczenie przerwanego startu  (SWY) 169
Zabezpieczenie wyd u onego startu  (CWY) 168 

Meczet 81
Miasteczko, miejscowo 48
Miasto, du a miejscowo 47
Mielizny 41
Most drogowy 61
Najwy sze wzniesienie na mapie 12
Namu 40
Naziemne wiat o lotnicze 143 
NDB 121 
Niekompletne dane o rze bie terenu 18
Nietypowe cechy nawodne, odpowiednio oznaczone 46
Nietypowe cechy terenu, odpowiednio oznaczone 10
Obszar kontrolowany (CTA) 113 
Obszar piaszczysty  7
Obszar przyziemienia mig owców na lotnisku (na mapach lotniska/heliportu) 149 
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Dodatek 2 Za cznik 4 – Mapy lotnicze

Obszary niepomierzone w zakresie informacji o warstwicach lub niekompletne dane o rze bie 
terenu 18

Obszary zabudowane 47-50 
Odleg o  DME 104 
Ograniczenia przestrzeni powietrznej 130,131
Ogrodzenie  65
Okr t latarnia (latarniowiec) 144 
Opuszczony kana 30
Otwór wodny o charakterze sta ym lub tymczasowym 37
Pagoda 82
Palmy 17
Panew solna (ewaporator) 34
P ywaj ca jednostka oceaniczna 141 
Podstawowa pomoc radionawigacyjna 99
Pole gazowe 70
Pole naftowe 70
Pole ry owe 36
Pomoc radionawigacyjna – podstawowa 99, 176 
Pomoce radionawigacyjne 99-110, 176-179 
Pomoce radionawigacyjne (kolokowane VOR i DME – VOR/DME) 103,110 
Pomoce radionawigacyjne (kolokowane VOR i TACAN – VORTAC) 107,110 
Pomoce wzrokowe 142-144 
Poprzeczka zatrzymania (na mapach lotniska/heliportu) 158
Po rednie miejsce oczekiwania 160
Poziomy lotów 125 
Pozycja DME 179 
Pozycja oczekiwania na drodze startowej (na mapach lotniska/heliportu) 159 
Pozycja/fix podej cia ko cowego (FAF) 124
Procedura oczekiwania (na mapach elektronicznych) 173
Prom  68
Prze cz górska 11
Przestrze  powietrzna ograniczona 128 
Przestrze  powietrzna ze s u b  doradcz  – (ADA) 115 
Przeszkody 130-141 

Grupowe 132 
O wietlone 131 
O wietlone grupowe 133 
Przeszkoda 130 
Wyj tkowo wysokie 134 
Wyj tkowo wysokie, o wietlone 135 
Wysoko  wzgl dna 136 
Wzniesienie szczytu 136 

Punkt drogi (WPT) 121 
Punkt kontrolny VOR (na mapach lotniska/heliportu) 152 
Punkt meldowania ATS/MET (MRP) 123 
Punkt meldowania VFR 121 
Punkt przeci cia INT 121 
Punkt odniesienia lotniska ARP (na mapach lotniska/heliportu) 151 
Punkt wysoko ciowy 13
Punkt wysoko ciowy, o w tpliwej dok adno ci 14
Punkt zmiany namiaru (COP) 122 
Radial VOR 105 
Radiodalmierz  (DME) 102,179,180 
Radiolatarnia bezkierunkowa (NDB) 100, 121 
Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF (VOR) 101, 121 
Radiomarker 109, 177 
Rafy koralowe i wyst py 22
Rejon informacji powietrznej (FIR) 111 
Ró a kompasu 110 
Ruiny 78
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Ruroci g 69
Rzeki, strumienie (niezbadane) 26
Rzeki, strumienie (okresowe) 25
Rze ba terenu 47-83 
Rze ba terenu przedstawiona za pomoc  kresek 3
Rze ba terenu, ró ne 63-83 
Ska a pod powierzchni 45
S one jezioro 33
S up (na mapach przeszkód lotniskowych) 163 
S u by ruchu lotniczego(ATS)  111-126 
Stacja stra y le nej 76
Stacja stra y przybrze nej 73
Stadion 77
Stanowisko obserwacyjne RVR (na mapach lotniska/heliportu)  153 
Strefa dla mig owców na lotnisku 150 
Strefa kontroli lotniska (CTR) 116 
Strefa niebezpieczna 128 
Strefa ograniczona 128 
Strefa rozpoznawcza obrony powietrznej (ADIZ)  117
Strefa ruchu lotniskowego (ATZ) 112 
Strefa zakazana 128 
Strefy parkowania i drogi ko owania (na mapach lotniska/heliportu) 149 
Strome pochy o ci – skarpa 4
Strome pochy o ci (na mapie przeszkód lotniskowych) 168 
Studnia, o charakterze sta ym lub tymczasowym  37
Symbol niezachowania skali (na trasach ATS) 120
Symbole mapy elektronicznej 100,101,103,107,108,143,171-180 
Symbole ró ne, lotnicze 139-141 
Symbole ró ne, rze ba terenu 63-83 
System l dowania wed ug wskaza  przyrz dów (ILS) 108 

cie ka/trasa 60
cie ka lotu z widoczno ci 119 
wiat o morskie 142 
wiat o przeszkodowe (na mapach lotniska/heliportu) 155 
wiat o punktowe (na mapach lotniska/heliportu) 154 
wi tynia 83

TACAN 106,110, 121 
Tama 67
Wa  przeciwpowodziowy 9
Linia telegraficzna lub telefoniczna, je eli stanowi znak orientacyjny. 66
Taktyczna pomoc nawigacyjna 106, 110 
Teren przebijaj cy p aszczyzn  przeszkód (na mapach przeszkód lotniskowych) 167 
Teren, z du ymi zbiornikami 71
Tereny zalewane w czasie przyp ywu 21
Topografia 1-18 
Tor wy cigowy 77
Trasa kontrolowana 113 
Trasa niekontrolowana 114 
Trasa ze s u b  doradcz  (ADR) 118 
Tunel drogowy 62
Turbina wiatrowa – nieo wietlona oraz oswietlona 140 
Turbiny wiatrowe – grupa turbin o ma ym znaczeniu oraz grupa turbin na obszarze o du ym znaczeniu 141
Urwisko 4
VOR 121 
VOR/DME (pomoce radionawigacyjne kolokowane VOR i DME) 103, 110, 121 
VORTAC (pomoce radionawigacyjne kolokowane VOR i TACAN) 107, 110, 121 
Warstwice 1
Warstwice przybli one 2
Wa na linia przesy owa 138 
Wie 49
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Wie a (na mapach przeszkód lotniskowych) 163 
Wie a obserwacyjna 74
Wodospad 28
Wolno stoj ca ska a 44
Wska nik kierunku l dowania, nieo wietlony (na mapach lotniska/heliportu) 157 
Wska nik kierunku l dowania, o wietlony (na mapach lotniska/heliportu) 156 
Wydmy piaskowe 6
Wysoka linia przesy owa 137 
Wysoko  bezwzgl dna dolotu (TAA) 172 
Wysoko ci bezwzgl dne 125 
Wysoko  MSA (na mapach elektronicznych) 171 
Zabezpieczenie przerywanego startu SWY (na mapach lotniska/heliportu) 148
Zabezpieczenie przerywanego startu SWY (na mapach przeszkód lotniskowych) 169
Zabezpieczenie wyd u onego startu CWY (na mapach przeszkód lotniskowych) 170 
Zastrze ona przestrze  powietrzna (strefy zakazane, ograniczone lub niebezpieczne) oraz wspólna 
granica dwóch stref 129 
Zbiornik wodny 38

ród o, sta e lub okresowe 37
wir 8
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STRONA CELOWO PUSTA 

19/11/09 APP 2-6  



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9 — 897 — Poz. 56

Dodatek 2  Za cznik 4 – Mapy lotnicze

 APP 2-7 19/11/09 

TOPOGRAFIA

1 Warstwice 8 wir

2 Warstwice przybli-
one  

12 Najwy sze wzniesienie 
na mapie 

3
Rze ba terenu przed-
stawiona za pomoc
kresek

9
Ester, wir 
polodowco-
wy

A
lte

rn
at

yw
ni

e 

13 Punkt wysoko ciowy

4 Urwisko, klif lub 
strome pochy o ci 14 Punkt wysoko ciowy o 

w tpliwej dok adno ci

5 Lawa 

Nietypowe cechy 
terenu, odpowied-
nio oznaczone 

15 Drzewa iglaste 

6 Wydmy piaskowe 

10

Aktywny
wulkan 16 Inne drzewa 

7 Obszar piaszczysty 11 Prze cz górska 17 Palmy 

18 Obszary nie pomierzone w zakresie informacji o warstwicach lub niekompletne dane  
o rze bie terenu Uwaga

HYDROGRAFIA 

19 Linia brzegowa (ci g a) 38 Zbiornik wodny 

20 Linia brzegowa (prze-
rywana) 

30 

Opuszczony kana
Uwaga. Suchy   
kana  o charakte-
rze znaku orienta-
cyjnego

21 Tereny zalewane 
w czasie przyp ywu 31 Jeziora (sta e)

39 Koryto osuszonego 
jeziora

A
lte

rn
at

yw
ni

e 

22 Rafy koralowe  
i wyst py 

23 Du a rzeka (sta a)

32 Jeziora
(okresowe) 

A
lte

rn
at

yw
ni

e:
 

40 Namu

A
lte

rn
at

yw
ni

e 

24 Ma a rzeka (sta a) 33 S one jezioro 41 Mielizny 

34 Panew solna 
(ewaporator) 42 Lodowce i czapy lodo-

we

25 Rzeki, strumienie 
(okresowe) 

A
lte

rn
at

yw
ni

e:
 

35 Bagno 43 Linia niebezpiecze -
stwa (2 m lub 1 izobata) 

26 Rzeki, strumienie 
(niezbadane) 44 Wolno stoj ca ska a

27 Bystrze/próg rzeczny 

36 Pole ry o-
we

A
lte

rn
at

yw
ni

e:
 

45 Ska a pod powierzchni

28 Wodospad 

29 Kana
37 ród o, studnia 

lub otwór wodny 46
Nietypowe cechy 
nawodne, odpowiednio 
oznaczone
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RZE BA TERENU 

OBSZARY ZABUDOWANE AUTOSTRADY I DROGI RÓ NE

57 Dwupasmowa autostra-
da 69 Ruroci g47 Miasto lub du a

miejscowo
58 Droga g ówna 70 Pole naftowe lub gazowe 

48 Miasteczko 59 Droga drugorz dna 71 Teren z du ymi zbiorni-
kami 

49 Wie 60 cie ka/trasa 72 Elektrownia j drowa 

50 Budynki 61 Most drogowy 73 Stacja stra y przybrze nej

LINIE KOLEJOWE 62 Tunel drogowy 74 Wie a obserwacyjna 

RÓ NE 75 Kopalnia 51 Linia kolejowa, 
pojedynczy tor 

63 Granice (mi dzynaro-
dowe) 76 Stacja stra y le nej

64 Granice zewn trzne 77 Tor wy cigowy lub sta-
dion52 Linia kolejowa, dwa 

lub wi cej torów 
65 Ogrodzenie 78 Ruiny 

53 Linia kolejowa, 
w trakcie budowy 66

Linia telegraficzna lub 
telefoniczna, je eli 
stanowi znak orienta-
cyjny

79 Fort 

80 Ko ció
54 Most kolejowy 67 Tama 

81 Meczet 

55 Tunel kolejowy 82 Pagoda 

56 Stacja kolejowa 

68 Prom 

83 wi tynia

LOTNISKA

84 Cywilne (l dowe) 88 Cywilno-wojskowe 
(l dowe) 92 Kotwicowisko 

85 Cywilne (wodne) 89 Cywilno-wojskowe 
(wodne) 

86 Wojskowe (l dowe) 90 Lotnisko awaryjne lub 
bez wyposa enia

93

Do stosowania na mapach, 
na których nie jest wyma-
gana klasyfikacja lotniska, 
np. mapy trasowe 

87 Wojskowe (wodne) 91 Lotnisko opuszczone 
lub zamkni te 94

Heliport.
Uwaga. Lotnisko do wy-

cznego wykorzystania 
przez mig owce

95 Uwaga. Je eli wynika to z funkcji mapy, zamiast symboli map mo na przedstawi  zarys 
drogi startowej lotniska.

Za cznik 4 – Mapy lotnicze  Dodatek 2

19/11/09 APP 2-8  

RZE BA TERENU 

OBSZARY ZABUDOWANE AUTOSTRADY I DROGI RÓ NE

57 Dwupasmowa autostra-
da 69 Ruroci g47 Miasto lub du a

miejscowo
58 Droga g ówna 70 Pole naftowe lub gazowe 

48 Miasteczko 59 Droga drugorz dna 71 Teren z du ymi zbiorni-
kami 

49 Wie 60 cie ka/trasa 72 Elektrownia j drowa 

50 Budynki 61 Most drogowy 73 Stacja stra y przybrze nej

LINIE KOLEJOWE 62 Tunel drogowy 74 Wie a obserwacyjna 

RÓ NE 75 Kopalnia 51 Linia kolejowa, 
pojedynczy tor 

63 Granice (mi dzynaro-
dowe) 76 Stacja stra y le nej

64 Granice zewn trzne 77 Tor wy cigowy lub sta-
dion52 Linia kolejowa, dwa 

lub wi cej torów 
65 Ogrodzenie 78 Ruiny 

53 Linia kolejowa, 
w trakcie budowy 66

Linia telegraficzna lub 
telefoniczna, je eli 
stanowi znak orienta-
cyjny

79 Fort 

80 Ko ció
54 Most kolejowy 67 Tama 

81 Meczet 

55 Tunel kolejowy 82 Pagoda 

56 Stacja kolejowa 

68 Prom 

83 wi tynia

LOTNISKA

84 Cywilne (l dowe) 88 Cywilno-wojskowe 
(l dowe) 92 Kotwicowisko 

85 Cywilne (wodne) 89 Cywilno-wojskowe 
(wodne) 

86 Wojskowe (l dowe) 90 Lotnisko awaryjne lub 
bez wyposa enia

93

Do stosowania na mapach, 
na których nie jest wyma-
gana klasyfikacja lotniska, 
np. mapy trasowe 

87 Wojskowe (wodne) 91 Lotnisko opuszczone 
lub zamkni te 94

Heliport.
Uwaga. Lotnisko do wy-

cznego wykorzystania 
przez mig owce

95 Uwaga. Je eli wynika to z funkcji mapy, zamiast symboli map mo na przedstawi  zarys 
drogi startowej lotniska.
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Wzniesienie podane w jed-
nostkach miar (metrach  
lub stopach) 

Minimalne o wietlenie prze-
szkód, granicy lub wiat a
drogi startowej oraz o wie-
tlone wska niki wiatru lub 
wska niki kierunku l do-
wania

Nazwa lotniska.

D ugo  najd u szej drogi 
startowej w setnych cz -
ciach metrów lub stóp (w 

zale no ci od tego, która z 
tych jednostek jest stosowa-
na na mapie) 

Droga startowa o utwardzonej 
nawierzchni, do wykorzysta-
nia w ka dych warunkach at-
mosferycznych

LOTNISKA (cd.) 
DANE LOTNISKOWE W FORMIE SKRÓCONEJ, MOG CE MIE  ZWI ZEK 

Z SYMBOLAMI LOTNISKOWYMI 
(patrz punkt: 16.9.2.2 i 17.9.2.2)

96

SYMBOLE LOTNISKOWE DLA MAP PODEJ CIA 

97
Lotniska maj ce wp yw na ruch  na 
lotnisku, dla którego jest ustano-
wiona procedura 

98 Lotnisko, dla którego jest 
ustanowiona procedura 

POMOCE RADIONAWIGACYJNE 

99
Podstawowa pomoc radionawigacyjna 
Uwaga.  Symbol mo e by  stosowany z/bez 
               ramki zawieraj cej dane. 

107
Kolokowane pomo-
ce radionawigacyjne 
VOR i TACAN  

VORTAC

100 Radiolatarnia bezkierunkowa  NDB 

101 Radiolatarnia ogólnokierunko-
wa VHF  VOR

102 Radiodalmierz  DME 

103 Kolokowane pomoce radiona-
wigacyjne VOR i DME VOR/DME 

108
System l dowania
wed ug wskaza
przyrz dów

ILS

104 Odleg o  DME 
Odleg o  w km (NM) do DME 

Oznaczenie pomocy  
radionawigacyjnej 

105 Radial VOR Namiar radiala od 
i identyfikacja VOR 

                                          eliptyczny 
Radiomarker 

                                         w kszta cie 
                                                  ko ci

106 Taktyczna pomoc nawigacyjna 
UHF TACAN

109

Uwaga. Radiomarker  mo e by  przedstawiona przy 
pomocy konturu lub poprzez tepowanie, lub jedno i 
drugie. 

VOR

VOR/DME 

TACAN

110

Ró a kompasu 
powinna by  zorientowana na mapie 
zgodnie z ustawieniem stacji (zwykle 
wed ug pó nocy magnetycznej) 

Ró a kompasu powinna by
stosowana odpowiednio 
w po czeniu z nast puj cymi symbolami: 

VORTAC

Uwaga. Nale y wpisa
my lnik (–), je li nie jest 
stosowana litera L lub F. 
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19/11/09 APP 2-10  

S U BY RUCHU LOTNICZEGO 

Obowi zkowy 

122
Punkt zmiany namiaru 

Nanoszony na symbol od-
powiedniej trasy, pod k -
tem prostym do trasy

COP
123

Punkt mel-
dowania
ATS/MET 

MRP
Na danie

124
Pozycja/fix 
podej cia
ko cowego

FAF

117 Strefa rozpoznawcza obrony 
powietrznej ADIZ

118 Trasa ze s u b  doradcz   ADR 

A
lte

rn
at

yw
ni

e:
 

Obowi zkowa, z wymogiem 
posiadania czno ci radiowej 

Obowi zkowa, bez wymogu 
posiadania czno ci radiowej 119 cie ka lotu z 

widoczno ci

Zalecana

120 Symbol niezachowania skali  
(na trasach ATS) 

A
lte

rn
at

yw
ni

e:
 

111 Rejon informacji powietrznej  FIR 

112 Strefa ruchu lotniskowego  ATZ 

113
Obszar kontrolowany  
Droga lotnicza
Trasa kontrolowana 

CTA
AWY

A
lte

rn
at

yw
ni

e:
 

114 Trasa niekontrolowana  

115 Przestrze  powietrzna ze 
s u b  doradcz ADA

116 Strefa kontroli lotniska CTR 

Na danie
„przele  w 
pobli u”

Obowi zkowy 
„przele  w 
pobli u”

Na danie
„przele  nad”

Obowi zkowy
„przele  nad”

Punkt meldowania VFR  

Punkt przeci cia INT 

VORTAC

TACAN

VOR  

VOR/DME  

NDB  

Meldowanie oraz funkcjonalno
typu „przele  w pobli u”/”przele
nad”

Punkt drogi WPT 

121

Uwaga. Patrz punkt 2.4.4 oraz  2.4.5       
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„Okno” wysoko ci bezwzgl dnej / poziomu lotu 

Wysoko  bezwzgl dna / poziom lotu „w lub powy ej”

Wysoko  bezwzgl dna / poziom lotu „w lub poni ej”

Obowi zkowa wysoko  bezwzgl dna / poziom lotu 

Zalecana proceduralna wysoko  bezwzgl dna / poziom 
lotu 5 000 FL 50 

Wysoko ci bezwzgl dne / pozio-
my lotów 

Oczekiwana (Expected) wysoko  bezwzgl dna Expect 5 000 Expect FL 50 

125

Uwaga. Do wykorzystania tylko na mapach SID i STAR. Nie przeznaczone do przedstawiania minimalnej wysoko ci bezwzgl dnej 
 przewy sze  nad przeszkodami. 

KLASYFIKACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 

Dane lotnicze w skróconej formie, które b d  stosowane w zwi zku
z symbolami klasyfikacji przestrzeni powietrznej. 

126 Klasyfikacja przestrzeni powietrznej 
127

A
lte

rn
at

yw
ni

e:
 

OGRANICZENIA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ 

Przestrze  powietrzna ograniczona (strefa zakazana, 
ograniczona lub niebezpieczna). 

Wspólna granica dwóch 
obszarów 128 

Uwaga. K t oraz g sto  zarz dze  mog  si  ró ni , w zale no ci od skali i rozmiaru oraz kszta tu i orientacji obszaru. 

129 Granica mi dzynarodowa zamkni ta dla przelotu statków powietrznych, za wyj tkiem korytarza powietrz-
nego

PRZESZKODY 

130 Przeszkoda 134 Przeszkody wyj tkowo wysokie  
(symbol fakultatywny) 

131 Przeszkoda o wietlona 135

Przeszkody wyj tkowo wysokie o wietlone
(symbol fakultatywny) 
Uwaga. Dla przeszkód o wysoko ci 300 m (1 000 
ft) powy ej poziomu terenu 

132 Przeszkody grupowe 

133 O wietlone przeszkody grupowe 
136



Dziennik Urzędowy 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 9 — 902 — Poz. 56

Za cznik 4 – Mapy lotnicze   Dodatek 2 
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RÓ NE

137 Wysoka linia przesy owa

138 Linie izogonalne, izogony 

139 Jednostka oceaniczna (pozycja zwyk a)

POMOCE WZROKOWE 

Uwaga 1. Morskie wiat a zmienne maj  kolor czerwono-
bia y, chyba e zosta o to okre lone inaczej. Je eli nie 
okre lono kolorów, wiat a morskie maj  kolor bia y:

142

wiat o morskie. 

Uwaga 2. Nale y stosowa  nast pu-
j ce opisy: 

Alt   zmienne 
B       niebieskie 
F       sta e

Fl    migaj ce
G    zielone 
Gp  grupowe 

Occ    przerywane 
  R      czerwone 
SEC   sektorowe

sec     sekunda 
(U)     niestrze one
 W      bia e

143 Naziemne wiat o lotnicze 
Elektroniczne 

144 Okr t latarnia 

SYMBOLE MAP LOTNISKA / HELIPORTU 

145 Droga startowa o utwardzonej 
nawierzchni 154 wiat o punktowe 

155 wiat o przeszkodowe 146
A urowa p yta stalowa, droga 
startowa o nawierzchni ze 
stalowej siatki 

147 Droga startowa o nieutwar-
dzonej nawierzchni 

156 Wska nik kierunku l dowania, 
o wietlony 

148 Zabezpieczenie przerwanego 
startu (SWY) 157 Wska nik kierunku l dowania, 

nieo wietlony 

149 Drogi ko owania i strefy 
parkowania 158 Poprzeczka zatrzymania 

wzór A Pozycja oczeki-
wania na drodze 
startowej wzór B 150 Strefa dla mig owców na 

lotnisku 159

Uwaga. W celu zastosowania, patrz 
Za . 14, tom I, punkt 5.2.10.

151 Punkt odniesienia lotniska  160
Po rednie miejsce oczekiwania 
Uwaga. W celu zastosowania, patrz 
Za . 14, tom I, punkt 5.2.11.

152 Punkt kontrolny VOR 

153 Stanowisko obserwacyjne 
RVR

161
Czarny punkt 
Uwaga. Wzi te w okr g po o enie
czarnego punktu

SYMBOLE DLA MAP PRZESZKÓD LOTNISKOWYCH – TYP A, B I C

 Plan Profil   Plan Profil 

162 Drzewo lub krzew 167 Teren przebijaj cy p asz-
czyzn  przeszkód 

163 S up, wie a, iglica, antena, 
itp. 168 Strome pochy o ci 

164 Budynek, du y obiekt 169 Zabezpieczenie przerwane-
go startu (SWY) 

165 Linia kolejowa 

166 Linia przesy owa lub kabel 
napowietrzny 

170 Zabezpieczenie wyd u o-
nego startu (CWY) 

140 Turbina wiatrowa – nieo wietlona oraz 
o wietlona

141
Turbiny wiatrowe – grupa turbin o 
ma ym znaczeniu oraz grupa turbin na 
obszarze o du ym znaczeniu  
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DODATKOWE SYMBOLE DO WYKORZYSTANIA NA MAPACH ELEKTRONICZNYCH 

PLAN SYSTEM ZOBRAZOWANIA 

171

Minimalna wysoko  bezwzgl dna sektora (MSA) – wysoko
MSA
Uwaga. Symbol ten mo e podlega  modyfikacji w zale no ci
 od kszta tu sektora. 

172
Wysoko  bezwzgl dna dolotu (TAA) 
Uwaga. – Symbol ten mo e podlega  modyfikacji w zale no ci
od kszta tu TAA. 

173 Procedura oczekiwania 

174 Linia drogi po nieudanym podej ciu

PROFIL SYSTEM ZOBRAZOWANIA 

175 Droga startowa 

176
Pomoc radionawigacyjna, 
(rodzaj pomocy oraz jej zastosowanie w procedurze nale y poda
w górnej cz ci symbolu) 

177 Radiomarker, 
(rodzaj latarni nale y poda  w górnej cz ci symbolu) 

178 Kolokowana pomoc nawigacyjna i marker, 
(rodzaj pomocy nale y poda  w górnej cz ci symbolu) 

179
Pozycja DME, 
(odleg o  od DME oraz zastosowanie pozycji w procedurze, 
nale y poda  w górnej cz ci symbolu) 

180
Kolokowana pozycja DME i markera, 
(odleg o  od DME i rodzaj latarni, nale y poda  w górnej cz ci 
symbolu) 
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ZA CZNIK 4 APP 3-1 19/11/09 

DODATEK 3. PRZEWODNIK PO STOSOWANEJ KOLORYSTYCE 
(Odno nie 2.11.1) 

SYMBOLE STOSOWANE NA MAPACH 

Rze ba terenu (oprócz autostrad i dróg), zarysy du ych miast, siatki geo-
graficzne i kartograficzne, punkty wysoko ciowe, linie niebezpiecze stwa 
i ska y przybrze ne, nazwy oraz oznaczenie literowe (oprócz cech lotni-
czych i hydrograficznych) 

CZARNY

Obszary zabudowane w miastach CZARNY
Kropkowany 

Autostrady i drogi Kolory do 
wyboru 

CZARNY
Pó ton

CZERWONY

Obszary zabudowane w miastach, alternatywa dla koloru czarnego krop-
kowanego Ó TY

Warstwice i cechy topograficzne: punkty 1-10 w dodatku 2 
Cechy hydrograficzne: punkty 39-41 w dodatku 2 BR ZOWY 

Linie wybrze a, wody ciekowe, rzeki, jeziora, warstwice i inne cechy 
hydrograficzne, obejmuj ce ich nazwy lub opisy NIEBIESKI

Rozleg e obszary wodne NIEBIESKI
Pó ton

S one jezioro i panew solna 
NIEBIESKI
Kropkowany 

NIEBIESKI
Kropkowany Du e rzeki i jeziora okresowe 

Dane lotnicze oprócz Map Tras Lotniczych – ICAO i Map 
Obszarowych –  ICAO, gdzie mog  by  wymagane ró ne 
kolory. Obydwa kolory mog  by  wykorzystywane na tym 
samym arkuszu, jednak je eli stosowany jest tylko jeden 
kolor, preferowany jest kolor ciemnoniebieski. 

Kolory do 
wyboru 

MAGENTA

CIEMNO-
NIEBIESKI
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Za cznik 4 – Mapy lotnicze   Dodatek 3

19/11/09 APP 3-2  

SYMBOLE STOSOWANE NA MAPACH (c.d.) 

Lasy ZIELONY

Z OTY
P OWYObszary, które nie zosta y sprawdzone w zakresie informacji o war-

stwicach b d  których dane o rze bie terenu s  niekompletne 
Kolory do 

wyboru 
BIA Y

BARWY HIPSOMETRYCZNE 

BIA Y

FIOLETOWY 

Barwa dla maksymalnych wzniesie  SEPIA 

POMARA CZOWY 
LUB P OWO Ó TY

Barwa dla wzniesie  o du ej wyso-
ko ci BR ZOWY 

Ó TY Barwa dla wzniesie  o redniej 
wysoko ci P OWO Ó TY

ZIELONY Barwa dla wzniesie
o niskiej wysoko ci

Kolory do 
wyboru 

ZIELONY

BIA Y

Uwaga. Podstawowe 
barwy s  identyczne z 
tymi, jakie okre lono dla 
Mi dzynarodowej Mapy 
wiata

NIEBIESKOZIELONY
Barwa dla obszarów 
poni ej poziomu 
morza 

Kolory do 
wyboru 

NIEBIESKO-
ZIELONY

JASNO-SZARY 
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ZA CZNIK 4 APP 4-1 19/11/09 

DODATEK 4. PRZEWODNIK PO KOLORACH HIPSOMETRYCZNYCH  
(systemy alternatywne, odno nie 2.12.2) 

BIA Y
    

SEPIA 

FIOLETOWY 

BR ZOWY 

POMARA CZOWY 
lub

P OWO Ó TY

Ó TY

P OWO Ó TY

Poziom morza 

ZIELONY
Pó ton

ZIELONY

ZIELONY BIA Y

NIEBIESKO-
ZIELONY

NIEBIESKO-
ZIELONY JASNOSZARY 

Uwaga 1.  Barwy te s  identyczne z tymi, jakie okre lono dla Mi dzynarodowej Mapy wiata. 
Uwaga 2.  Wzniesienia nie zosta y powi zane z kolorami adnego systemu, w celu zapewnienia elastyczno ci

w ich wyborze. 
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ZA CZNIK 4 APP 5-1 19/11/09 

DODATEK 5. INDEKS UK ADU ARKUSZY DLA LOTNICZEJ MAPY WIATA
– ICAO 1: 1 000 000 

MAPA ARKUSZY TYLKO W WERSJI ORYGINALNEJ (angielskiej) 
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ZA CZNIK 4 APP 6-1 19/11/09 

DODATEK 6. WYMAGANIA DOTYCZ CE JAKO CI DANYCH LOTNICZYCH 

Tabela 1. Szeroko  i d ugo  geograficzna 

Szeroko  i d ugo  geograficzna Rozdzielczo
mapy 

Klasyfikacja spójno-
ci

Punkty graniczne rejonu informacji powietrznej zgodnie z map 1 x 10-3

zwyk a

Punkty graniczne stref zakazanych (P), ograniczonych (R)  
i niebezpiecznych (D), poza granicami CTA/CTZ zgodnie z map 1 x 10-3

zwyk a

Punkty graniczne stref zakazanych (P), ograniczonych (R)  
i niebezpiecznych (D), wewn trz granicy CTA/CTZ zgodnie z map 1 x 10-5

wa na

Punkty graniczne CTA/CTZ zgodnie z map 1 x 10-5

wa na
Trasowe pomoce nawigacyjne, punkty przeci cia, punkty drogi, 
punkty oczekiwania i punkty STAR/SID 1 sekunda 1 x 10-5

wa na

Przeszkody w Obszarze 1 (ca e terytorium Pa stwa) zgodnie z map 1 x 10-3

zwyk a

Punkt odniesienia lotniska/heliportu 1 sekunda 1 x 10-3

zwyk a
Pomoce nawigacyjne zlokalizowane na terenie  
lotniska/heliportu zgodnie z map 1 x 10-5

wa na

Przeszkody w Obszarze 3 1/10 sekundy 1 x 10-5

wa na

Przeszkody w Obszarze 2 1/10 sekundy 1 x 10-5

wa na
Pozycje (fix)/punkty podej cia ko cowego oraz inne wa ne pozycje 
(fix)/punkty, zwi zane z procedur  podej cia wed ug wskaza
przyrz dów 

1 sekunda 1 x 10-5

wa na

Progi drogi startowej 1 sekunda 1 x 10-8

krytyczna
Punkty linii centralnej drogi ko owania/punkty linii prowadzenia do 
parkingu 1/100 sekundy 1 x 10-5

wa na

Koniec drogi startowej (punkt wyrównania cie ki podej cia) 1 sekunda 1 x 10-8

krytyczna

Pozycja oczekiwania na drodze startowej 1 sekunda 1 x 10-8

krytyczna

Linia oznaczaj ca skrzy owanie dróg ko owania 1 sekunda 1 x 10-5

wa na

Linia prowadzenia do wyj cia 1 sekunda 1 x 10-5

wa na

Granice p yty postojowej 1 sekunda 1 x 10-3

zwyk a

Wyposa enie odlodzeniowe /przeciwoblodzeniowe 1 sekunda 1 x 10-3

zwyk a
Stanowiska postojowe statków powietrznych/punkty sprawdzania 
INS 1/100 sekundy 1 x 10-3

zwyk a

Geometryczny rodek TLOF lub progi FATO, heliporty 1 sekunda 
1 x 10-8

krytyczna

Uwaga — Patrz Za cznik 15, dodatek 8, gdzie przedstawione s   graficzne ilustracje powierzchni gromadzenia danych o 
przeszkodach oraz podane s  kryteria jakie nale y zastosowa  do  identyfikacji przeszkód w zdefiniowanych strefach.
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Za cznik 4 – Mapy lotnicze   Dodatek 6

19/11/09 APP 6-2  

Tabela 2. Wzniesienie/wysoko  bezwzgl dna/wysoko  wzgl dna

Wzniesienie/wysoko  bezwzgl dna/wysoko  wzgl dna Rozdzielczo
mapy 

Klasyfikacja 
spójno ci

Wzniesienie lotniska/heliportu 1 m lub 1 ft 1 x 10-5 

wa na
Undulacja geoidy WGS-84 w punkcie wzniesienia  
lotniska/heliportu 1 m lub 1 ft 1 x 10-5

wa na

Próg drogi startowej lub próg FATO, 
dla podej  nieprecyzyjnych 1 m lub 1 ft 1 x 10-5 

wa na

Undulacja geoidy WGS-84 na progu drogi startowej lub 
progu FATO, rodek geometryczny TLOF, dla podej
nieprecyzyjnych 

1 m lub 1 ft 1 x 10-5 

wa na

Próg drogi startowej lub próg FATO, 
dla podej  precyzyjnych 0,5 m lub 1 ft 1 x 10-8 

krytyczna 

Undulacja geoidy WGS-84 na progu drogi startowej lub 
progu FATO, rodek geometryczny TLOF, dla podej
precyzyjnych 

0,5 m lub 1 ft 1 x 10-8 

krytyczna 

Wysoko  wzgl dna nad progiem drogi startowej,  
w podej ciu precyzyjnym 0,5 m lub 1 ft 1 x 10-8 

krytyczna 

Wysoko  bezwzgl dna/wzgl dna przewy sze  nad prze-
szkodami (OCA/H) 

zgodnie z zapisem w 
PANS-OPS (Doc 8168) 

1 x 10-5 

wa na

Przeszkody w Obszarze 1 (ca e terytorium Pa stwa) 3 m (10 ft) 1 x 10-3 

zwyk a

Przeszkody w Obszarze 2 1 m lub 1 ft 1 x 10-5 

wa na

Przeszkody w Obszarze 3 1 m lub 1 ft 1 x 10-5 

wa na

Radiodalmierz – DME 30 m (100 ft) 1 x 10-5 

wa na

Wysoko  bezwzgl dna w procedurach podej cia wed ug
wskaza  przyrz dów

zgodnie z zapisem w 
PANS-OPS (Doc 8168) 

1 x 10-5 

wa na

Minimalne wysoko ci bezwzgl dne 50 m lub 100 ft 
1 x 10-3 

zwyk a

Uwaga. – Patrz Za cznik 15, dodatek 8, gdzie przedstawione s   graficzne ilustracje powierzchni gromadzenia da-
nych o przeszkodach oraz podane s  kryteria jakie nale y zastosowa  do  identyfikacji przeszkód w zdefinio-
wanych strefach.
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Dodatek 6  Za cznik 4 – Mapy Lotnicze

 APP 6-3 19/11/09 

Tabela 3. Gradienty i k ty

Rodzaj gradientu/k ta
Rozdzielczo

mapy 
Klasyfikacja 

spójno ci

Gradient zni ania w nieprecyzyjnym podej ciu ko cowym 0.1 procenta 1 x 10-8 

krytyczna 

K t zni ania w podej ciu ko cowym (podej cie nieprecy-
zyjne lub podej cie z prowadzeniem pionowym) 0.1 stopnia 1 x 10-8 

krytyczna 

K t cie ki schodzenia/wzniesienia w podej ciu precyzyj-
nym 0.1 stopnia 1 x 10-8 

krytyczna 

Tabela 4. Deklinacja magnetyczna 

Deklinacja magnetyczna Rozdzielczo  mapy Klasyfikacja spójno ci

Deklinacja magnetyczna lotniska/heliportu 1 stopie 1 x 10-5

wa na

Tabela 5. Namiar 

Namiar Rozdzielczo
mapy 

Klasyfikacja 
spójno ci

Segmenty drogi lotniczej 1 stopie 1 x 10-3

zwyk a

Pozycje na trasie i w rejonie lotniska 1/10 stopnia 1 x 10-3

zwyk a

Segmenty tras dolotu/odlotu  
w rejonie lotniska 1 stopie 1 x 10-3

zwyk a

Pozycje w procedurze podej cia wed ug
wskaza  przyrz dów 1/10 stopnia 1 x 10-5

wa na

Zgranie wi zki nadajnika kierunki ILS 1 stopie 1 x 10-5

wa na

Zgranie zera azymutu wi zki kierunku 
MLS 1 stopie 1 x 10-5

wa na

Namiar drogi startowej i namiar FATO 1 stopie 1 x 10-3

zwyk a
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Za cznik 4 – Mapy lotnicze   Dodatek 6

19/11/09 APP 6-4  

Tabela 6. D ugo /odleg o /wymiar 

D ugo /odleg o /wymiar Rozdzielczo  ma-
py 

Klasyfikacja 
spójno ci

D ugo  segmentów drogi lotniczej 1 km lub 1 NM 1 x 10-3

zwyk a

Odleg o  mi dzy pozycjami na trasie 2/10 km 
(1/10 NM) 

1 x 10-3

zwyk a

D ugo  segmentów trasy dolotu/odlotu, w rejonie lotniska 1 km lub 1 NM 1 x 10-5 

wa na

Odleg o  mi dzy pozycjami w procedurze podej cia
wed ug wskaza  przyrz dów, w rejonie lotniska 

2/10 km 
(1/10 NM) 

1 x 10-5 

wa na

D ugo  drogi startowej i d ugo  FATO, wymiary TLOF 1 m 1 x 10-8 

krytyczna 

Szeroko  drogi startowej 1 m 1 x 10-5 

wa na

D ugo  i szeroko  zabezpieczenia przerwanego startu 1 m 1 x 10-8 

krytyczna 

Rozporz dzalna d ugo  l dowania 1 m 1 x 10-8 

krytyczna 

Rozporz dzalna d ugo  rozbiegu 1 m 1 x 10-8 

krytyczna 

Rozporz dzalna d ugo  startu 1m 1 x 10-8 

krytyczna 

Rozporz dzalna d ugo  przerwanego startu 1 m 1 x 10-8 

krytyczna 

Odleg o  mi dzy anten  nadajnika kierunku ILS i ko cem 
drogi startowej zgodnie z map 1 x 10-3

zwyk a

Odleg o  mi dzy anten cie ki schodzenia ILS i progiem 
drogi startowej, mierzona wzd u  linii centralnej zgodnie z map 1 x 10-3

zwyk a

Odleg o  mi dzy markerami ILS i progiem drogi  
startowej

2/10 km 
(1/10 NM) 

1 x 10-5 

wa na

Odleg o  mi dzy anten  ILS DME i progiem drogi 
startowej, mierzona wzd u  linii centralnej zgodnie z map 1 x 10-5 

wa na

Odleg o  mi dzy anten  azymutu MLS i ko cem drogi 
startowej zgodnie z map 1 x 10-3

zwyk a

Odleg o  mi dzy anten  elewacji MLS i progiem drogi 
startowej, mierzona wzd u  linii centralnej zgodnie z map 1 x 10-3 

zwyk a

Odleg o  mi dzy anten  MLS DME/P i progiem drogi 
startowej, mierzona wzd u  linii centralnej zgodnie z map 1 x 10-5 

wa na
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