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Procedura wprowadzania zmian: 

Projekt zmiany do Instrukcji powinien być zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego oraz uzgodniony przez Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

Projekt zmiany musi obowiązkowo zawierać 7 stronę Instrukcji (TABELA ZMIAN) i strony 

podlegające zmianie z wykazanym numerem zmiany oraz datą obowiązywania.  
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lWYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH STRON 

Rozdział Strona 
Nr 

zmiany 
Status zmiany 

Data 
wprowadzenia 

Data 
obowiązywania 

 1 0    

 2 0    

 3 0    

 4 0    

 5 0    

 6 0    

 7 0    

 8 0    

 9 0    

 10 0    

Rozdział I 11 0    

Rozdział I 12 0    

Rozdział I 13 0    

Rozdział I 14 0    

Rozdział I 15 0    

Rozdział II 16 0    

Rozdział II 17 0    

Rozdział II 18 0    

Rozdział II 19 0    

Rozdział II 20 0    

Rozdział II 21 0    

Rozdział II 22 0    

Rozdział II 23 0    

Rozdział III 24 0    

Rozdział III 25 0    

Rozdział III 26 0    

Rozdział III 27 0    

Rozdział III 28 0    

Rozdział III 29 0    
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Rozdział III 30 0    

Rozdział III 31 0    

Rozdział III 32 0    

Rozdział III 33 0    

Rozdział III 34 0    

Rozdział III 35 0    
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Cel i zakres Instrukcji Operacyjnej Lotniska 

1.1.1. Instrukcja Operacyjna Lotniska Piotrków Trybunalski została opracowana przez 

Zarządzającego lotniskiem, celem zapewnienia bezpiecznego wykonywania operacji 

lotniczych statków powietrznych na tym lotnisku.  

1.1.2. Zakres Instrukcji ograniczony jest do urządzeń lotniskowych, służb, wyposażenia oraz 

procedur.  

1.1.3. Instrukcja podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

po uzgodnieniu przez Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

1.2. Warunki użytkowania lotniska 

1.2.1. Dostępność lotniska 

a) Lotnisko użytku publicznego niepodlegające certyfikacji; 

b) Lotnisko czynne całorocznie: w dzień, w nocy 

1.2.2. Godziny pracy lotniska 

Od wtorku do niedzieli: 

1.05-30.09 10:00 -16:00 LT   

1.10-30.04 10:00 -14:00 LT   

1.2.3. Zasady przylotów na lotnisko 

W godzinach pracy lotniska jest wymagane uzyskanie zgody kierującego lotami na 

lądowanie, jeżeli został powołany. 

Przyloty poza godzinami pracy lotniska muszą być uzgadniane z wyprzedzeniem 24 h. 

Tel. kontaktowe w razie przylotów:  

48 44 647 74 73 - Biuro AZP  

48 44 649 55 71 - Kierujący Lotami 

Tel kom. + 48 602 235 148 - Dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej 

1.2.4. Pozostałe zasady eksploatacji lotniska. 

a) Lotnisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań wykonywanych zgodnie 

z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień i w nocy dla statków powietrznych 

o całkowitej masie startowej (MTOW) do 5700 kg.  

b) Na lotnisku nie stosuje się procedur przewidzianych w warunkach ograniczonej 

widoczności. 

c) Starty i lądowania na lotnisku mogą odbywać się wyłącznie w sposób zgodny 

z procedurą opisaną w niniejszej INOP.  
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d) Zarządzający lotniskiem może zezwolić tylko na taką eksploatację lotniska lub jego 

części dla celów nie lotniczych, która nie naruszy przepisów bezpieczeństwa ruchu 

lotniczego i nie ograniczy jego możliwości eksploatacyjnych, określonych w niniejszej 

INOP. 

e) Zarządzający lotniskiem, ma prawo odmówić lądowania statku powietrznego 

w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności związanych z funkcjonowaniem m.in. 

infrastruktury lotniskowej, ochrony lotniska uniemożliwiających bezpieczne 

lądowanie. Powyższy fakt, Zarządzający lotniskiem niezwłocznie zgłasza w informacji 

NOTAM do opublikowania w AIP VFR.  

 

1.3. Użytkownicy bazujący na lotnisku 

1.3.1. Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej – Przedstawiciel Zarządzającego lotniskiem/Główny 

Użytkownik lotniska 

ul. Przemysłowa 48, 97-300 Piotrków Trybunalski 

tel.       + 48 44 647 74 73  

               649 55 71 

kom tel  +48 602 235 148 

e mall  aeroklub@azp.com.pl    dyrektor@azp.com.pl      prezes@azp.com.pl  

http://www.azp.com.pl 

1.3.2. Sky Force Polskie Centrum Spadochronowe  

 ul. Przemysłowa 48 B, 97-300 Piotrków Trybunalski 

tel.: +48 511 556 326 

1.3.3. LOT Flight Academy  

 ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa (centrala)  

tel.: +48 22 606 99 22 

1.3.4. Boreas Aviation 

ul. Sulejowska 16, 97-300 Piotrków Trybunalski  

tel.: +48 601 280 070 

1.3.5. IDEA 4 AVIATION 

ul. Przemysłowa 48, 97-300 Piotrków Trybunalski  

tel.: +48 511 503 893 
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1.4. Możliwość hangarowania i tankowania 

1.4.1. Hangarowanie: ograniczone, po wcześniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem 

Zarządzającego; 

1.4.2. Tankowanie: w godzinach pracy lotniska oraz po godzinach pracy po wcześniejszym 

uzgodnieniu z przedstawicielem zarządzającego; 

Dostępne paliwo i olej: AVGAS 100LL,  

WA UL 91, 

JET A-1. 

a) Tankowanie wyłącznie przez osobę funkcyjną wyznaczoną przez zarządzającego 

lotniskiem lub przez przedstawiciela zarządzającego lotniskiem, zgodnie z Instrukcją 

tankowania. Tankowanie statków powietrznych może odbywać się wyłącznie z 

dystrybutora MPS znajdującego się na lotnisku.  

b) Tankowanie na terenie lotniska z własnego dystrybutora możliwe wyłącznie za zgodą 

przedstawiciela zarządzającego wydaną na piśmie, pod warunkiem zachowania 

zapisów zawartych w instrukcji operacyjnej lotniska.   

1.4.3. Obsługa techniczna: zgodnie z zakresem zatwierdzania organizacji obsługowej 

Aeroklubu  -  PL. MF. 042. 

1.5. Plany lotów 

Zapotrzebowanie na elementy przestrzeni składane są do AMC Polska. Zgodnie 

z obowiązującymi procedurami, plany lotów składane są do:  

Biura ARO  

Tel.:   +48 22 574 71 73 

Fax:   +48 22 574 71 88 

adres e-mail:  aro@pansa.pl 

Uwaga: Przed rozpoczęciem operacji lotniczych na lotnisku EPPT należy zapoznać się 

z AUP/UUP. 

1.5.1. Wszelkie informacje dotyczące składania planów lotów dostępne są na: 

https://www.ais.pansa.pl, w tym formularze do składania (wysyłania) FPL drogą e-

mailową. 
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1.5.2. Warunkiem zapewnienia służby informacji przestrzennej i służby alarmowej dla lotów 

VFR w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej jest złożenie planu. 

1.6. Osłona meteorologiczna 

1.6.1. Kontakt do właściwego terytorialnie Biura Meteorologicznego 

Centralne Biuro Prognoz Lotniczych – Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie 

tel.:  +48 22 846 06 82 

fax: +48 22 846 38 18 

www.imgw.pl, www.awiacja.imgw.pl 

 

1.6.2. Zakres danych i informacji meteorologicznych dostępnych na lotnisku 

Informacje meteorologiczne (m.in. METAR, TAF, SIGNIFICANT do 700hPa, GAMET, 

itd.) pozyskiwane są poprzez stronę www.imgw.pl w zakładce „Awiacja”.  

Dodatkowo dostępne są obrazy radarowe podając adresy zakładek: www.meteo.pl 

1.6.3. Dostępne środki łączności 

Telefon, fax., INTERNET 

1.7. Zasady współpracy 

1.7.1. Każdy z użytkowników może wykonywać standardowe operacje niezależnie od siebie, 

przy czym w wypadku, gdy operacje wykonuje więcej, niż jeden użytkownik, zaleca się 

dwustronną łączność radiową między użytkownikami na częstotliwości 119,305 MHz 

(znak wywoławczy „PIOTRKÓW RADIO”).  

1.7.2. W wypadku operacji niestandardowych, wymagających większej zajętości przestrzeni 

powietrznej, dróg startowych lub płyty lotniska, należy je skonsultować 

z Przedstawicielem Zarządzającego lotniskiem w celu uniknięcia sytuacji 

niebezpiecznych lub uniemożliwiających operowanie innym podmiotom. 

1.7.3. Łączność między statkami wykonującymi operacje lotnicze jest obowiązkowa. 

1.7.4. Korespondencja jest prowadzona na częstotliwości 119,305 MHz (znak wywoławczy 

„PIOTRKÓW RADIO”).  
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2. DANE DOTYCZĄCE LOTNISKA 

2.1. Nazwa lotniska wg ICAO 

Piotrków Trybunalski - EPPT 

2.2. Kod referencyjny lotniska 

1 A  

2.3. Znak wywoławczy i częstotliwość lotniska 

„PIOTRKÓW RADIO” – 119,305 MHz 

2.4. Dane telefoniczne i adresowe Zarządzającego lotniskiem 

Aeroklub Polski,  

ul. Komitetu Obrony Robotników 39,  

02-148 Warszawa 

 tel: +48 22 556 73 72  

faks : +48 22 556 73 55 

e-mail: biuro@aeroklubpolski.pl 

2.5. Lokalizacja lotniska w odniesieniu do najbliższego miasta  

3 km / 1,62 NM (w linii prostej), kierunek 23° GEO do centrum miasta Piotrków 

Trybunalski 

2.6. Współrzędne ARP wg WGS-84 

051° 22' 57", 25 N   

019° 41' 18", 68 E 

2.7. Współrzędne progów wg WGS-84 w przypadku dróg startowych o nawierzchni 

sztucznej 

THR 03 - 51° 22' 44", 10 N 019° 41' 05", 63 E 

THR 21 -  51° 23' 10", 33 N 019° 41' 31", 70 E 

2.8. Wzniesienie (elewacja) lotniska oraz undulacja geoidy 

Wzniesienie lotniska: 205,2 m n. p. m AMSL (673 ft) 

Wysokość wyjściowa lotniska (Hw): 204,0 m n.p.m.  
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Undulacja geoidy: brak danych 

2.9. Wzniesienie progów w przypadku dróg startowych o nawierzchni sztucznej 

Wzniesienie progów drogi startowej GDS1: 

THR 03 L – 667 ft. (203,4 m n.p.m) AMSL; 

THR 21 R – 671 ft. (204,5 m n.p.m) AMSL. 

2.10. Temperatura odniesienia lotniska  

Brak danych 

2.11. Deklinacja magnetyczna 

5° E (2020 r.) 

2.12. Plan lotniska - szkic (załącznik nr 1) 

Plan lotniska zawiera: 

a) drogi startowe wraz z znakami granicznymi pola wzlotów 

b) lokalizację wskaźnika kierunku wiatru  

c) zabudowę lotniskową  

d) granice lotniska 

e) drogi dojazdowe 

2.13. Opis przestrzeni powietrznej i obowiązujące procedury 

2.13.1. Lotnisko Piotrków Trybunalski EPPT znajduje się w przestrzenie klasy G.  

Strefa Ruchu Lotniskowego: ATZ EPPT  

Granice poziome: wyznaczają współrzędne geograficzne wielokąta: 

51° 26’ 42’’ N  019° 46’ 05’’ E 
51° 17’ 51’’ N  019° 50’ 38’’ E 
51° 18’ 52’’ N  019° 34’ 50’’ E 
51° 26’ 27’’ N   019° 38’ 20’’ E 
51° 26’ 42’’ N  019° 46’ 05’’ E 

Granice pionowe: 

GND - 5500 ft (1700 m) AMSL  
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Plan umiejscowienia lotniska na mapie w skali 1: 500 000; (Załącznik nr 2)  

W przypadku wykonywania lotów z/do lotniska Piotrków Trybunalski należy zwrócić 

szczególną uwagę na ograniczenia występujące w bezpośredniej bliskości lotniska, tj.: 

MCTR EPLK – GND – 2500 ft AMSL 

MCTR EPTM – GND – 3500 ft AMSL 

MTMA EPLK A – 2500 ft – 9500 ft AMSL 

MTMA EPLK   – 3500 ft – 9500 ft AMSL 

TSA 06B – GND – FL 660  

TSA 06 D – 5500 ft – FL 660 

TRA 24A – 2000 ft – 5500 ft AMSL 

TRA 24B – 3500 ft – FL 155  

TMA EPLL A – 1700 ft – 5500 ft AMSL 

TMA EPLL B – 2000 ft – 5500 ft AMSL 

TMA EPLL C – 2500 ft – 5500 ft AMSL 

TMA EPLL D – 2000 ft – 4500 ft AMSL 

TMA EPLL E – 5000 ft – FL 115 

Uwaga: Przed rozpoczęciem operacji lotniczych na lotnisku EPPT należy zapoznać się 

z AUP/UUP. 

2.13.2. Szczegółowe informacje na temat aktywności poszczególnych tras i elementów 

przestrzeni powietrznej, tj. rzeczywistego czasu ich wykorzystania lub rezygnacji 

z wykonywania lotów w danym dniu są dostępne w AMC Polska lub w przeddzień 

wykonywania operacji w Planie Użytkowania Przestrzeni Powietrznej. 

2.14. Wymiary pola wzlotów i informacje z tym związane 

2.14.1. Pole wzlotów ma kształt prostokąta o wymiarach 1070 m x 150 m, na którym 

wyznaczono 2 drogi startowe, zgodnie z załącznikiem nr 1. Granice drogi startowej 

bez nawierzchni sztucznej oznaczone są za pomocą stałych znaków granicznych 

(ograniczników) rozmieszczonych na prostych odcinkach w odstępach nie większych 

niż co 100 m oraz umieszczone na załamaniach linii granicznej pola wzlotów. 

Ograniczniki koloru białego, prostokątne, o wymiarach 3 m x 1 m. 
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2.15. Wymiary, kierunki geograficzne oraz rodzaj nawierzchni drogi startowej 

Oznaczenie RWY Wymiary RWY (m) 
Kierunki  

GEO/MAG 
Rodzaj nawierzchni 

GDS1 03L/21R 950x18 (1070x150) 033°-213°/028°-208° Nawierzchnia sztuczna  

DS2 03R/21L 

 
860x50 (920x70) 033°-213°/028°-208° Bez nawierzchni sztucznej 

2.15.1. Przesunięte progi dróg startowych 

Nie dotyczy 

2.15.2. Deklarowane długości 

RWY TORA TODA LDA ASDA 

03L 950 950 950 950 

21R 950 950 950 950 

03R 860 860 860 860 

21L 860 860 860 860 

 

2.15.3. Wymiary i rodzaj nawierzchni dróg kołowania: 

Na lotnisku wyznaczono 2 drogi kołowania: o nawierzchni sztucznej TWY A (550 m x 7,5 m) 

oraz drogę kołowania bez nawierzchni sztucznej TWY B, równoległej do GDS-1, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do Instrukcji.  

2.15.4. Wymiary i rodzaj nawierzchni stanowisk postojowych na płycie postojowej: 

a) Okrąg o średnicy 45 m. - nawierzchnia asfaltobeton,  

b) Płyty postojowe oznaczone białymi chorągiewkami. (zał.1) 

2.15.5. Rodzaje wzrokowych pomocy nawigacyjnych: 

a) Znaki startu i lądowania. 

 Na lotnisku są wykładane znaki startu i lądowania celem zapewnienia 

bezpieczeństwa w wykonywaniu lotów szybowcowych i skoków 

spadochronowych, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki wykonywanych lotów lub 

skoków spadochronowych, a także warunków meteorologicznych, uwarunkowań  
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ruchowych lotniska oraz doświadczenia personelu latającego, szkolącego lub 

kierującego lotami/kierownika skoków  

 Znak miejsca startu i lądowania dla samolotów (T) (poza operacjami wykonywanymi 

na GDS1),  a dla szybowców ( ↑ ) należy wykładać w miejscu przyziemienia, 

w odległości zapewniającej statkowi powietrznemu bezpieczny przelot nad 

przeszkodami, z przewyższeniem min. 25m podczas startu lub podejścia do 

lądowania ale nie może on być wyłożony w odległości mniejszej niż 100 m od 

najbliższej, nawet płaskiej przeszkody znajdującej się na podejściu do lądowania. 

 

Do lotów szkolnych oraz treningowych można wykładać również ogranicznik dolny, 

prostopadły do znaku głównego. Przyziemienie statku powietrznego powinno wtedy 

nastąpić za osią tego ogranicznika.  

 

b) Do lotów nocnych wykorzystuje się drogę startową RWY 03L / 21R (Załącznik 1A). 

c) Na lotnisku Piotrków Trybunalski do lotów nocnych wykorzystywana jest droga 

kołowania DK Alfa o nawierzchni sztucznej, która posiada system świateł drogi 

kołowania (lampy koloru niebieskiego rozkładane na krawędzi DK Alfa). 
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2.16. Wykaz przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska   

Lp. Rodzaj przeszkody 

Położenie przeszkody 
wg WGS-84 

Wysokość przeszkody w metrach Rodzaj 
oznakowania 
przeszkody 

Adnotacje 
(Określenie położenia 
przeszkody od środka 

lotniska:  
azymut GEO/ 

odległość w metrach) 

nad 
poziom 
morza 

nad 
poziom 
terenu 

powyżej 
ograniczeń 
wysokości 

zabudowy na 
lotnisku i w 

jego otoczeniu 

szerokość długość dzienne nocne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Maszt kratowy 
CENTERTEL 
Pioma 

51°23’43.9”N 19°39’49.5”E 284,7 70,0 35,7 tak tak 311°04’ 2250 

2 
Komin 
ciepłowni 
miejskiej II 

51°23’40.8”N 19°40’12.7”E 291,7 80,3 42,7 tak tak 317°38’ 1850 

3 
Komin 
ciepłowni 
miejskiej I 

51°25’28,2”N 19°41’8,2”E 328,9 120,2 20,9 tak tak 358°36’ 4670 

5 
Komin Huty 
Szkła FENIKS 

51°23’21.2”N 19°40’58.0”E 250,7 46,0 1,7 tak tak 333°00’ 840 

9 
Grupa drzew 
liściastych 

51°22’25.0”N 19°40’45.0”E 225,5 21,0 0,7 nie nie podejście  
do THR 03 

10 
Grupa drzew 
liściastych 

51°23’18.0”N 19°41’41,0”E 222,5 20,0 9,8 nie nie podejście  
do THR 21 

Przeszkody nr 4,6,7,8 zostały wykreślone 

2.16.1. Nośność nawierzchni trawiastych (naturalnych)  

do 5700 kg MTOW 

2.16.2. Nośność nawierzchni sztucznych  

do 5700 kg MTOW 

2.16.3. Kategoria ochrony przeciwpożarowej 

BRAK 

 

MIEJSCE CELOWO NIEZAPISANE 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - EPPT 

 

 

Zmiana Nr 0 Wydanie VI 
2021 

Strona 21 z 60 

3. LOTNISKOWE PROCEDURY OPERACYJNE  

3.1. Dozwolony ruch lotniczy 

3.1.1.  VFR 
 

3.1.2.  dzień, noc; 
 

3.2. Budowa kręgu nadlotniskowego – Załącznik nr 3 

 
3.2.1. Zalecane jest aby samoloty wykonywały krąg nadlotniskowy WSCHODNI na 

wysokości około 1000 ft (300 m) AGL – 1700 ft AMSL po wyznaczonych punktach 

(Załącznik nr 3) – w przypadku prędkości samolotu na kręgu do 80 kt TAS. Samoloty 

o prędkościach większych mogą wykonać krąg większy z uwzględnieniem ruchu na 

kręgu standardowym. Zaleca się aby pierwszy zakręt po starcie i ostatni do 

lądowania w przypadku kręgu standardowego był wykonany nie niżej niż 500 ft 

(150 m) AGL – 1200 ft AMSL.  

3.2.2. Krąg należy wykonać w miarę możliwości przez punkty: 

 

LONGINÓWKA (N51°21’52’’E 019°40’13’’) - Most kolejowy, początek szosy w miejscowości 
Longinówka 

 

MILEJÓW (N51°21’07’’  E 019°42’07’’) - Północny trawers cmentarza w miejscowości Milejów 
 

WITÓW (N51°23’20’’ E 19°44’15’’) 
- Zachodni trawers Zakładu Oczyszczalni Ścieków 

 

STRAWA (N51°24’06’’ E 019°42’24’’) - Wschodni trawers Ronda Sulejowskiego, duże 
pole nad rzeką Strawa 

 
  
     

 

3.2.3. Dopuszczalne jest wykonanie kręgu niskiego dwuzakrętowego (nie niżej niż 150 m 

AGL/1200 ft AMSL) ze szczególnym uwzględnieniem ruchu na kręgu szybowcowym 

oraz pozostałego ruchu nadlotniskowego, oraz po uzyskaniu zgody Kierującego 

Lotami jeśli został wyznaczony. 

3.2.4. Zalecane jest aby szybowce rozpoczynały wykonanie kręgu nadlotniskowego na 

wysokości około 1000 ft (300 m) AGL – 1700 ft AMSL w taki sposób aby krąg 

szybowcowy mieścił się wewnątrz kręgu samolotowego (Załącznik nr 3) w 
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odległości nie mniejszej jak 400 metrów od odcinków tego kręgu z wyłączeniem 

odcinków osi drogi startowej 21 L/03 R w trakcie manewru startu i lądowania gdzie 

należy zachować bezpieczną odległość od pozostałych statków powietrznych z 

pierwszeństwem kolejności do lądowania dla szybowców.  

3.2.5. Dla kierunku startu 208 MAG (213 GEO) dla wszystkich statków powietrznych wykonuje się 

krąg LEWY. 

3.2.6. Dla kierunku startu 028 MAG (033 GEO) dla wszystkich statków powietrznych wykonuje się 

krąg PRAWY. 

3.2.7. Dopuszcza się wykonanie kręgu prawego do 208 MAG oraz lewego dla 028 MAG (krąg 

ZACHODNI) jeśli nie spowoduje to zagrożenia w ruchu nadlotniskowym, oraz po uzyskaniu 

zgody Kierującego Lotami jeśli został wyznaczony. 

3.2.8. Dopuszcza się lądowanie oraz start na kierunku przeciwnym do aktualnie wyznaczonego 

kierunku Drogi Startowej ze względu na: ograniczenie uciążliwości z powodu hałasu, 

usprawnienie operacji lotniczych oraz podczas szkolenia i treningu jeśli nie spowoduje to 

zagrożenia w ruchu nadlotniskowym, oraz po uzyskaniu zgody Kierującego lotami jeśli 

został wyznaczony. 

3.2.9. Wszelkie manewry związane z przecinaniem granicy kręgu szybowcowego – imitacje 

przerwanego startu, imitacje awarii silnika z kręgu samolotowego powinny być 

poprzedzone upewnieniem się, że nie zagrażają pozostałemu ruchowi lotniczemu oraz po  

uzyskaniu zgody Kierującego Lotami jeśli został wyznaczony. 

3.2.10. Dopuszcza się starty i lądowania statków powietrznych poza wyznaczonymi Drogami 

Startowymi w przypadku:  

a) sytuacji awaryjnych i szczególnych 

b) za zgodą Przedstawiciela Zarządzającego lotniskiem i Kierującego Lotami  jeśli został 

wyznaczony. 

3.2.11. Zalecana jest maksymalna ilość 5 statków powietrznych na kręgu samolotowym (z 

wyłączeniem szybowców).  
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3.2.12. W przypadku większej ilości statków powietrznych zalecane jest oczekiwanie statków 

powietrznych poza obszarem kręgu samolotowego. Statki powietrzne wykonują okrążenia 

w kierunku „na zewnątrz” kręgu ( w przypadku kręgu lewego w prawo, w przypadku kręgu 

prawego – w lewo). Statki powietrzne oczekujące powinny zachować odpowiednie 

separacje od innych statków powietrznych oraz wykonywać okrążenia z poprawką 

umożliwiającą utrzymanie się w rejonie rozpoczęcia procesu oczekiwania. 

 3.2.13. Oczekiwanie na kręgu wykonywane jest analogicznie do pkt. 3.2.12.   

 3.2.14. Dopuszcza się jednoczesne wykonywanie lotów samolotowych, szybowcowych oraz  

skoków spadochronowych przy:  

a) zachowaniu szczególnej ostrożności przez wszystkich uczestników lotów oraz skoków  

b) zwróceniu szczególnej uwagi na fakt, że przy kierunkach wiatru ze składową z kierunku  

wschodniego, ale i w innych przypadkach szczególnych punkt zrzutu i tor lotu skoczków  

może pokrywać się z obszarem kręgu i przecinać oś Dróg Startowych.  

c) spełnieniu warunku bezpiecznej odległości od skoczków – starty i lądowania na  

dostępnych Drogach Startowych 

3.2.15. W przypadku braku Kierującego Lotami, utraty łączności bądź braku ruchu 

nadlotniskowego włączenie do kręgu nadlotniskowego powinno odbyć się zgodnie z 

Okólnikiem – Krąg nadlotniskowy – wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w dniu 

03.12.2009 roku (z aktualizacją z dnia 08.10.2012 roku).  

3.3. Trasy dolotowe i odlotowe – załącznik nr 4  

3.3.1. Doloty i odloty należy wykonywać w miarę możliwości przez punkty VFR:  

Zalecana wysokość wlotu do ATZ EPPT A i B 2000 ft AMSL 

NOVEMBER (N51°26’37’’   E 019°43’24’’) Raków, skrzyżowanie drogi S8/716 

ECHO (N51°22’36’’   E 019°49’10’’) Przygłów, skrzyżowanie drogi S74 z rzeką Luciąża 

WHISKY (N51°24’36’’  E 19°38’05’’)  Skrzyżowanie wielopoziomowe A1 i drogi krajowej nr 8 

SIERRA (N51°17’58’’  E 019°39’31’’) Rozprza, przejazd kolejowy na zachód od miejscowości. 

FOXTROT (N51°12’57’’  E 019°35’49’’) Gorzkowice Kościół 

ROMEO (N51°11’26’’  E 019°51’24’’) Ręczno Kościół 
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3.3.2. Procedury dolotowe 

a) OD PÓŁNOCY  

Dolot do lotniska od północy należy wykonać przez punkt NOVEMBER (Raków, skrzyżowanie 

drogi S8/716), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami kierującego lotami. Jeśli nie 

ma kierującego lotami należy włączyć się i wykonać krąg nadlotniskowy, zgodnie z 

załącznikiem nr 4 – budowa kręgu nadlotniskowego. Odlot należy wykonać realizując ww. 

czynności w odwrotnej kolejności. 

b) OD WSCHODU 

Dolot do lotniska od wschodu należy wykonać przez punkt ECHO (Przygłów, skrzyżowanie 

drogi S74 z rzeką Luciąża),  a następnie postępować zgodnie z instrukcjami kierującego 

lotami. Jeśli nie ma kierującego lotami należy włączyć się i wykonać krąg nadlotniskowy, 

zgodnie z załącznikiem nr 4 – budowa kręgu nadlotniskowego. Odlot należy wykonać 

realizując ww. czynności w odwrotnej kolejności. 

c) OD ZACHODU 

Dolot do lotniska od zachodu należy wykonać przez punkt WHISKY (skrzyżowanie 

wielopoziomowe A1 i drogi krajowej nr 8), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami 

kierującego lotami. Jeśli nie ma kierującego lotami należy włączyć się i wykonać krąg 

nadlotniskowy, zgodnie z załącznikiem nr 4 – budowa kręgu nadlotniskowego. Odlot należy 

wykonać realizując ww. czynności w odwrotnej kolejności. Dolot/Odlot należy wykonać 

poniżej wysokości 2500 ft AMSL (bez naruszenia granicy MCTR EPLK). 

d) OD POŁUDNIA  

Dolot do lotniska od południa należy wykonać przez punkty (do wyboru): SIERRA (Rozprza tor 

kolejowy), FOXTROT* (Gorzkowice kościół) lub ROMEO (Ręczno kościół), a następnie 

postępować zgodnie z instrukcjami kierującego lotami. Jeśli nie ma kierującego lotami należy 

włączyć się i wykonać krąg nadlotniskowy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 – budowa kręgu 

nadlotniskowego. Odlot należy wykonać realizując ww. czynności w odwrotnej kolejności. 

*Dostępność tego punktu może być ograniczona aktywnością TSA 06B 
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3.4. Procedury wykorzystania dróg startowych 

3.4.1. Dowódca statku powietrznego zobowiązany jest do wykonania wszystkich 

niezbędnych czynności przedstartowych (np. próba silnika) przed zajęciem drogi 

startowej lub pasa startowego.  

3.4.2. Dowódca statku powietrznego może zająć drogę startową tylko po upewnieniu się że 

nie ma na niej innego statku powietrznego lądującego, podchodzącego do lądowania, 

lub kołującego po drodze startowej. 

3.4.3. Zaleca się wykorzystanie do startu pełnej długości drogi startowej. 

3.4.4. Kołowanie w tył po drodze startowej (back – track) możliwe jest tylko po dokładnym 

upewnieniu się, że na podejściu do lądowania nie znajduje się inny statek powietrzny 

lub za zgodą Kierującego Lotami. 

3.5. Procedury kołowania i parkowania statków powietrznych. 

3.5.1. Kołowanie z drogi startowej z nawierzchnią sztuczną (asfaltobetonowej) po drodze 

kołowania o nawierzchni sztucznej (550 mx 7,5 m) bądź naturalnej zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do Instrukcji.  

3.5.2. Kołowanie powinno odbywać się po wyznaczonych drogach kołowania 

z uwzględnieniem aktualnych warunków na lotnisku.  

3.5.3. Dowódcy statków powietrznych przed rozpoczęciem i w czasie kołowania 

zobowiązani są do prowadzenia nasłuchu radiowego i zgłaszania zamiarów ruchu 

i pozycji swojego statku powietrznego do kierującego lotami 119,305 MHz 

„PIOTRKÓW RADIO”, a jeżeli nie ma kierującego lotami – na częstotliwości 

rozgłaszania 119,305 MHz „PIOTRKÓW RADIO”.  

3.5.4. Należy zachować szczególną ostrożność przy przecinaniu dróg startowych. 

W wypadku, gdy jest kierujący lotami, należy przed przecięciem pasa zgłosić się 

na częstotliwości 119,305 MHz „PIOTRKÓW RADIO”. W innym wypadku należy zgłosić 

zamiar przecięcia pasa na częstotliwości 119,305 MHz „PIOTRKÓW RADIO”. 

3.5.5. Parkowanie statków powietrznych odbywa się na trawiastej płycie postojowej (płyta 

postojowa oznaczona białymi chorągiewkami, dozór całodobowy) lub płytach przed 

hangarami.  
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3.5.6. Statki powietrzne bazujące na lotnisku parkują w miejscach na stałe wyznaczonych 

przez Przedstawiciela Zarządzającego. Pozostałym statkom powietrznym miejsce 

postoju wyznacza przedstawiciel zarządzającego lub Kierujący Lotami drogą radiową 

na częstotliwości 119,305 MHz „PIOTRKÓW RADIO” lub za pomocą znaków 

wizualnych. 

3.6. Procedury wykonywania lotów szybowcowych 

3.6.1.   Transport szybowców. 

3.6.1.1. Szybowce  po  lotnisku można transportować w sposób  uzgodniony z instruktorem 

lub Kierującym Lotami jeśli został wyznaczony, najkrótszą możliwa drogą do pola 

wzlotów. 

3.6.1.2. Osobą odpowiedzialną za transport szybowca jest osoba prowadząca szybowiec za 

skrzydło. Przez cały czas powinna ona prowadzić obserwację przestrzeni i wydawać 

odpowiednie polecenia innym osobom transportującym szybowce. Zalecane jest 

posiadanie urządzeń łączności przez osobę odpowiadającą za transport. 

3.6.2.   Wzloty za wyciągarką, samolotem holującym, samochodem 

3.6.2.1. Loty szybowcowe na lotnisku EPPT odbywają się na drodze startowej DS2 na 

kierunku 028 MAG i 208 MAG. Można korzystać również z drogi startowej o 

powierzchni sztucznej. 

3.6.2.2. Do startu szybowca można wykorzystać obszary poza wyznaczonymi drogami 

startowymi jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu oraz za zgodą Kierującego Lotami 

jeśli został wyznaczony. 

3.6.2.3. Na lotnisku EPPT wykorzystuje się 2 główne metody startu: za wyciągarką oraz za 

samolotem holującym. Możliwe są starty za samochodem po uzyskaniu zgody 

Przedstawiciela Zarządzającego Lotniskiem. Wszystkie loty z wykorzystaniem każdej 

metody startu należy wykonywać z obustronną łącznością radiową a w przypadku 

jej zaniku w czasie lotu należy stosować sygnały zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie kierującego 

lotami. 
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3.6.2.4. Do ściągania liny wyciągarkowej w miejsce startu szybowców wykorzystywane są 

pojazdy mechaniczne (samochody, ciągniki), które powinny być dobrze widoczne 

podczas przemieszczania się po drodze startowej DS2 i PRN. Zalecane jest 

posiadanie urządzeń łączności w pojeździe. 

3.6.2.5. W przypadku przerwania ciągu do 50 m AGL podczas wzlotu za wyciągarką należy 

lądować na wprost, omijając ewentualne przeszkody z niewielką zmianą 

kierunku. 

3.6.2.6. W przypadku wszelkich innych sytuacji szczególnych i awaryjnych przy wzlocie za 

wyciągarką – biorąc pod uwagę specyfikę lotniska EPPT oraz aktualną sytuację 

ruchową na lotnisku należy postępować zgodnie z ustaleniami z instruktorem, 

Kierującym Lotami lub zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. 

3.6.3. Loty termiczne 

3.6.3.1. Loty termiczne mogą odbywać się w całej przestrzeni poziomej i pionowej ATZ 

EPPT jednak w obrębie kręgu samolotowego standardowego, szybowcowego 

oraz bezpośredniej bliskości lotniska należy zwrócić uwagę czy nabieranie 

wysokości nie zakłóca pozostałego ruchu lotniczego. Lot termiczny musi odbywać 

się cały czas w stożku dolotowym. 

3.6.3.2. Szybowce w trakcie lotu termicznego nie mogą przebywać w bezpośredniej 

bliskości obszaru zrzutu skoczków spadochronowych. 

3.6.3.3. Szybowiec podczas powrotu z lotu termicznego powinien włączyć się po stycznej 

do jednego z boków kręgu szybowcowego na wysokości około 300 m AGL– nie 

niżej jednak niż na wysokości krytycznej dla pilota wykonującego lot. Należy 

zgłaszać przez radio meldunki pozycyjne. 

3.6.3.4. W przypadku gdy nie stworzy to zagrożenia w ruchu nadlotniskowym, szybowiec 

może wykonać również pełny krąg znad naziemnego znaku lądowania z 

wysokości nie mniejszej niż 300 m AGL. Można również wykonać krąg zachodni.  

3.6.3.5. Dopuszczalne jest lądowanie szybowca poza wyznaczonymi drogami startowymi 

w przypadku: 

a) sytuacji awaryjnych i szczególnych 
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b) za zgodą Przedstawiciela Zarządzającego lotniskiem i Kierującego Lotami  jeśli został 

wyznaczony. 

c) lądowanie powinno odbywać się w miarę możliwości zgodnie z kierunkiem używanych 

Dróg Startowych (208MAG/028MAG) 

c) nie stworzy to zagrożenia dla pozostałych użytkowników przestrzeni powietrznej i 

ruchu naziemnego. 

3.6.3.6. Strefa pilotażu szybowcowego – znajduje się nad lotniskiem i ma kształt walca z 

punktem centralnym nad ARP EPPT z promieniem podstawy 1,5 km. Minimalna 

wysokość strefy to 500 m AGL – maksymalna 5500 ft AMSL. 

3.6.3.7. Wszystkie pozostałe i szczegółowe procedury organizacji i wykonywania lotów 

szybowcowych zawarte są w Instrukcji Operacyjnej OSL AZP – załącznik nr 3 do 

części C. 

3.6.4. Motoszybowce 

3.6.4.1. Loty motoszybowcowe wykonywane z włączonym silnikiem wykonywane są 

zgodnie z procedurami dla lotów samolotowych, natomiast z silnikiem 

wyłączonym – dla lotów szybowcowych.  

3.7. Procedury wykonywania skoków spadochronowych. 

3.7.1. Zezwala się na jednoczesne wykonywanie skoków spadochronowych i lotów 

pojedynczych statków powietrznych, przy zachowaniu dwustronnej łączności 

radiowej. Statki powietrzne, nieuczestniczące w skokach powinny znajdować się w 

odległości bezpiecznej od toru opadania skoczków spadochronowych. 

3.7.2. Planowane miejsce lądowania skoczków lub przedmiotów wyznaczone jest na części 

trawiastej lotniska na zachód od TWY B 

3.7.3. Dowódcy statków powietrznych, nieuczestniczących w skokach i zrzutach powinni 

zachować szczególną uwagę, zwłaszcza przed uruchamianiem silnika, rozpoczęciem 

ruchu naziemnego, operacji związanej ze startem i lądowaniem. Ponadto powinni się 

upewnić, że nie nastąpi kolizja torów ruchu statku powietrznego z opadającymi 

spadochroniarzami lub przedmiotami. Zabrania się ruchu statków powietrznych 



INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - EPPT 

 

 

Zmiana Nr 0 Wydanie VI 
2021 

Strona 29 z 60 

z włączonymi silnikami, rozruchu silników lub próby w miejscu planowanego 

lądowania skoczków/zrzutu. 

3.7.4. Kierownik skoków, Kierujący Lotami oraz dowódca statku powietrznego, z którego 

wykonywane są skoki, zobowiązani są do informowania dowódców statków 

powietrznych innych niż uczestniczące w skokach lub zrzutach, zbliżających się do 

lotniska/lądowiska z zamiarem lądowania, o wykonywanych skokach lub zrzutach. 

Dowódcy statków powietrznych nieuczestniczących w skokach zobowiązani 

są do wykonywania dalszych operacji w oparciu o otrzymane informacje. Powinni 

także zachować bezpieczną odległość swojego toru lotu od punktu zrzutu. 

3.7.5. Lądowanie statku powietrznego nieuczestniczącego w skokach i zrzutach przed 

przyziemieniem skoczków lub przedmiotów może nastąpić wyłącznie po uprzednim 

Uzyskaniu zgody Kierującego Lotami lub instruktora nadzorującego loty szkolne, 

w bezpiecznej odległości od przewidywanego miejsca lądowania skoczków lub 

przedmiotów.  

3.8. Procedury startów i lądowań śmigłowców. 

3.8.1. Na lotnisku wyznaczono 2 miejsca startu i lądowania śmigłowca. (Załącznik nr 1) 

3.8.2. Loty śmigłowcowe należy wykonywać zgodnie z procedurami, jak dla samolotów 

w obszarze pola wzlotów. Gdy na lotnisku odbywają się loty, należy stosować się 

do oznakowania pola wzlotów oraz wyznaczonego punktu celowania lub wskazówek 

kierującego lotami/kierownika skoków.  

3.9. Wznowienie orientacji geograficznej 

3.9.1. W przypadku utraty orientacji geograficznej, załoga statku powietrznego powinna 

zastosować się do instrukcji organu kierowania lotami, z którymi utrzymuje łączność 

radiową. 

3.9.2. Należy stosować ogólnie przyjęte w lotach sposoby wznawiania orientacji. Z uwagi 

na ukształtowanie terenu i charakterystyczne obiekty terenowe (masywy leśne, 

trakcje kolejowe, maszty, zbiorniki wodne itp.) - rejon lotniska nie wymaga dużego 

doświadczenia w zakresie prowadzenia nawigacji. Punktami Charakterystycznymi dla 

wznowienia orientacji jest: 
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a) węzeł komunikacyjny - dwupasmowa trasa szybkiego ruchu Warszawa – Katowice 

rozjazd na Piotrków Trybunalski i Wrocław; kierunek dolotowy - 130 GEO; odległość 

5 km; 

b) Zalew Sulejowski; kierunek dolotowy 250 GEO; odległość 12 km; 

c) Góra Kamieńsk - zwały Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów; kierunek dolotowy 45 

GEO odległość 25 km; 

3.10. Procedura utrzymywania łączności 

3.9.1. W przypadku wykonywania lotów szkolnych z nadzorem, łączność należy utrzymywać 

używając znaku wywoławczego „PIOTRKÓW RADIO” na częstotliwości 119,305 MHz; 

3.9.2. W przypadku braku nadzoru nad lotami bądź wykonywania lotów na lotnisku innych 

niż szkolne, należy prowadzić korespondencję rozgłaszania, na częstotliwości 119,305 

MHz, używając znaku wywoławczego „PIOTRKÓW RADIO”, informując o aktualnej 

pozycji samolotu i zamiarach, przy czym obowiązkowe jest zgłoszenie przynajmniej: 

wejścia/opuszczenia ATZ PIOTRKÓW, wejścia/opuszczenia kręgu nadlotniskowego, 

pozycji z wiatrem oraz prostej do lądowania. 

3.9.3. Poza granicą ATZ EPPT – FIS WARSZAWA (WARSZAWA INFORMACJA 128,575 MHz) 

3.10. Lotniska i lądowiska zapasowe, pola lądowań awaryjnych 

3.10.1.  Lotniska i lądowiska zapasowe 

LP. Nazwa Znak 
wywoławczy Częstotliwość Kierunek GEO Odległość 

1 Częstochowa 
/Rudniki EPRU 

„RUDNIKI 
RADIO” 122,800 MHz 212° 65 km 

2 Łódź / Lublinek EPLL „ŁÓDZ WIEŻA” 124,230 MHz 330° 45 km 

3 Łask / EPLK 
(l. wojskowe) „ŁASK WIEŻA” 133.075 MHz Kierunek 

lądowania: 107/287 40 km 

4 
Tomaszów 

Mazowiecki / EPTM 
(l. wojskowe) 

„TOMASZÓW 
WIEŻA” 125.000 MHz Kierunek 

lądowania: 116/296 28 km 

 
3.10.2.  Pola awaryjnych lądowań 

Nie wyznaczono. 
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3.11. Procedury lotniskowego systemu obiegu informacji 

3.11.1. Procedura obiegu wewnętrznego dokumentacji. 

a) Odpowiedzialnym za gromadzenie, redagowanie i przekazywanie informacji o stanie 

infrastruktury lotniskowej, podlegającej publikacji w AIP (zmiany wprowadzane w cyklu 

AIRAC, zmiany zwykłe NOTAM, SNOWTAM lub suplementy – jest Zarządzający lotniskiem.  

b) Publikacja danych następuje na podstawie podpisanego wniosku przez Zarządzającego 

lotniskiem lub osobę upoważnioną tj. pracownika Aeroklubu, z uwzględnieniem czasu 

potrzebnego służbom informacji lotniczej na ich przygotowanie, opracowanie oraz 

publikację. 

3.11.2. Sposób powiadamiania ULC o zmianach eksploatacyjnych i technicznych na lotnisku 

a) Projekt zmiany do Instrukcji powinien być zatwierdzony przez Prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego oraz uzgodniony przez Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi 

Powietrznej.  

b) Projekt zmiany musi obowiązkowo zawierać 7 stronę Instrukcji i strony podlegające 

zmianie z wykazanym numerem zmiany oraz datą obowiązywania 

c) Zarządzający lotniskiem nie przewiduje wprowadzania zmian bez uprzedniego 

uzgodnienia z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 
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3.12. Strefy pilotażu (zał. 2) 

3.12.1. W rejonie lotniska EPPT wyznaczono 4 strefy pilotażu: trzy wewnątrz strefy ATZ i 

jedna poza tą strefą: 

a) STREFA nr 1 – Bujny  - w kształcie walca z punktem centralnym nad skrzyżowaniem 

dróg w miejscowości Bujny (N51°22’25’’  E 019°38’31’’) i promieniem podstawy 2 km 

(1,1 NM). Minimalna wysokość strefy to 2000 ft AMSL – maksymalna 5500 ft AMSL. 

Strefa ta znajduje się w bezpośredniej bliskości i częściowo nad kręgiem zachodnim, 

należy zatem uważnie obserwować ruch nad lotniskiem oraz utrzymywać dwustronną 

łączność radiową.  

b) STREFA nr 2 – Witów - w kształcie walca z punktem centralnym nad skrzyżowaniem w 

miejscowości Kłudzice (N51°21’13’’  E 019°46’33’’) i promieniem podstawy 2,6 km 

(1,4 NM). 

Minimalna wysokość strefy to 1200 ft AMSL – maksymalna 5500 ft AMSL. 

c) STREFA nr 3 – Sulejów - w kształcie walca z punktem centralnym nad drogą w 

miejscowości Nowa Wieś na skraju lasu (N51°24’36’’  E 019°50’09’’) i promieniem 

podstawy 2,6 km (1,4 NM). 

Minimalna wysokość strefy to 1200 ft AMSL – maksymalna FL 95. Strefa poza ATZ 

EPPT, zalecana łączność radiowa WARSZAWA INFORMACJA 128.575 oraz 

monitorowanie częstotliwości PIOTRKÓW RADIO 119.305. 

d) STREFA nr 4 – Mierzyn (Strefa ATZ EPPT/B) - w kształcie walca z punktem centralnym 

nad drogą w  centrum miejscowości Mierzyn (N51°15’18’’  E 019°40’31’’) i 

promieniem podstawy 2,6 km (1,4 NM). 

Minimalna wysokość strefy to 1200 ft AMSL – maksymalna 5500 ft AMSL. 

3.12.2. Dolot do stref powinien odbywać się najkrótszą drogą po opuszczeniu kręgu 

nadlotniskowego lub zgodnie z wytycznymi Kierującego Lotami z zachowaniem 

szczególnej uwagi na bezpieczeństwo ruchu lotniczego.  

3.12.3. Należy utrzymywać dwustronną łączność radiową i informować o zajęciu, 

opuszczeniu, orientacyjnym czasie zajęcia i zakresu wysokości wykorzystywanej w 

strefie. 
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3.12.4. W Strefie Pilotażu może przebywać więcej niż jeden statek powietrzny przy 

zapewnieniu minimalnej separacji pionowej 500 ft od pozostałych statków 

powietrznych. 

3.13. Procedura dostępu do pola ruchu naziemnego (PRN) 

3.13.1. Dostęp do PRN 

a) Dostęp nieupoważnionych osób do pola naziemnego ruchu lotniczego jest 

ograniczony (tablice ostrzegawcze, ogrodzenie części lotniska). Dostęp do PRN 

wyłącznie za zgodą przedstawiciela Zarządzającego lub osoby przez niego 

wyznaczonej. 

b) W przypadku nieuzasadnionego wtargnięcia na pole naziemnego ruchu lotniczego 

osoby, czy osób postronnych lub pojazdów, powiadomione zostają odpowiednie 

służby porządkowe (policja, straż graniczna) przez Dyrektora Aeroklubu Ziemi 

Piotrkowskiej lub osobę przez niego wyznaczoną.  

c) Osoby poruszające się po PRN powinny być ubrane w kamizelki odblaskowe. 

3.13.2. Ruch osób pieszych na PRN 

a) Ruch pieszy na PRN jest zabroniony, za wyjątkiem osób przebywających na ściśle 

określonych częściach PRN, wykonujących prace techniczno-konserwacyjne 

infrastruktury lotniska oraz inne czynności związane z działalnością lotniczą. 

b) Dostęp do PRN mają tylko osoby w/w oraz upoważnione do obsługi tankowania 

statków powietrznych i biorące udział w działaniach operacyjnych lotniska. Udając się 

na start należy zachować szczególną ostrożność prowadząc obserwację pola wzlotów 

oraz przestrzeni wokół lotniska.  

c) Osoby postronne mogą poruszać się po lotnisku tylko pod nadzorem pracownika AZP 

(wyznaczonego przez Przedstawiciela Zarządzającego) lub instruktora   

3.13.3. Ruch środków transportu 

a) Ruch kołowy może odbywać po skrajnych częściach lotniska poza polem wzlotów. 

Niezbędny ruch po polu wzlotów lub drogami kołowania należy wykonywać jak 

najkrótszą drogą z zachowaniem szczególnej ostrożności i obserwacji pola wzlotów i 
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przestrzeni wokół lotniska. W czasie pracy kierującego lotami należy stosować się do 

jego wskazówek czy instrukcji. 

b) Na lotnisku, w przypadku pojazdów kołowych, obowiązują ogólne zasady ruchu 

drogowego z uwzględnieniem ograniczeń prędkości jazdy. 

c) Dopuszczalna maksymalna prędkość pojazdu na drodze startowej i drodze kołowania 

wynosi 30 km/godz. Ograniczenie prędkości nie dotyczy pojazdów ratowniczo-

gaśniczych w czasie prowadzenia akcji ratowniczej lub w innych sytuacjach 

alarmowych. Kierujący pojazdem przed wjazdem w obszar PRM powinien włączyć 

sygnał wzrokowy z pulsującym światłem koloru pomarańczowego i światła mijania. 

W przypadku braku światła pulsującego - światła ostrzegawcze. 

d) Prędkość poruszania się pojazdów, obok statków powietrznych parkujących na płycie 

postojowej nie może przekroczyć 5 km/h. 

e) Ponadto kierujący pojazdem powinien zachować odległość przynajmniej 3m od 

nieruchomego statku powietrznego z niepracującymi silnikami, za wyjątkiem 

przypadków gdy jest to niezbędne do obsługi statku powietrznego. Pojazdy 

ratownicze które biorą udział w akcji ratowniczej mają pierwszeństwo przed 

pozostałymi uczestnikami ruchu na lotnisku. Statek powietrzny ma pierwszeństwo 

przed pojazdami kołowymi poruszającymi się w polu ruchu lotniczego. 

3.14. Utrzymanie pola naziemnego ruchu lotniczego 

3.14.1.  Utrzymywanie nawierzchni sztucznych 

a) W miarę potrzeby usuwanie zanieczyszczeń (piachu, kamieni, skoszonej trawy) lub 

w okresie zimowym odśnieżanie. 

b) Ze względu na brak własnych urządzeń do odśnieżania, funkcjonowanie lotniska 

w okresie zimowym może być ograniczone. Informacje o ograniczeniach dostępne są 

telefonicznie u Przedstawiciela Zarządzającego. 

c) Płyty przedhangarowe są oczyszczane z obiektów mogących powodować uszkodzenie 

statku powietrznego. Usuwana jest również trawa/chwasty ze szpar i dylatacji 

3.14.2. Utrzymywanie nawierzchni naturalnych  
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a) W ciągu roku pole naziemnego ruchu lotniczego utrzymywane jest na bieżąco 

i poddawane jest takim zabiegom jak m.in.: 

- włókowanie, 

- zasypywanie nierówności, 

- koszenie, 

- usuwanie skoszonej trawy, 

- rozsiewanie nawozów sztucznych, 

- napowietrzanie darni przy użyciu specjalistycznych maszyn rolniczych, 

- wałowanie powierzchni dróg startowych  

- likwidacja nierówności spowodowanych przez zwierzynę, 

- w okresie wegetacji kilkakrotne koszenie trawy, 

- ewentualne dosiewanie nasion traw w miejscach stwierdzonych ubytków,  

- okresowe przeglądy stanu nawierzchni lotniska,  

- usuwanie z nawierzchni wszelkich przedmiotów zanieczyszczających PRN, 

zwłaszcza zagrażających bezpieczeństwu operacji lotniczych. 

b) Płyty przedhangarowe są oczyszczane z obiektów mogących powodować uszkodzenie 

statku powietrznego. Usuwana jest również trawa/chwasty ze szpar i dylatacji, 

3.14.3. Procedura utrzymania PRN w zimie 

a) Ze względu na brak urządzeń do odśnieżania, funkcjonowanie lotniska w okresie 

zimowym może być ograniczone. Informacje o ograniczeniach dostępne są 

telefonicznie u przedstawiciela zarządzającego lotniskiem. W przypadku braku 

możliwości funkcjonowania lotniska w okresie zimowym bądź jego ograniczenia 

wydawana jest również depesza NOTAM. 

 

3.15. Procedura przeprowadzania prac na lotnisku 

3.15.1. Procedura dotyczy prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych i gruntowych 

na lotnisku, w granicach PRN. W czasie prac, osoby je wykonujące muszą być ubrane 

w odzież kontrastującą z otoczeniem. Wszelkie prowadzenie prac w rejonie PRN 

powinno być wykonywane przy min. dobrej pogodzie. Zakaz wykonywania prac 

podczas trwania burzy i intensywnych opadów. Podczas prowadzenia prac 
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obowiązuje zakaz prowadzenia działań, które mogą ingerować w bezpieczeństwo 

wykonywania operacji lotniczych w rejonie PRN. 

3.15.2. Osoby wykonujące prace na lotnisku muszą zachowywać szczególną ostrożność 

przebywając w rejonie PRN.  

3.15.3. Zarządzający musi podać do wiadomości informację o prowadzonych pracach 

i zakresie utrudnień dla ruchu lotniczego. 

3.16. Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych 

3.16.1. Statki powietrzne do 5700 kg MTOW usuwane są przez właścicieli lub użytkowników 

statków powietrznych, pod nadzorem pracowników AZP. W przypadku braku 

możliwości usunięcia statku powietrznego  z przyczyn technicznych lub z obawy np. 

o niebezpieczeństwo wybuchu pożaru - Dyrektor Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej 

wzywa jednostkę straży pożarnej,  tel.112.  

3.17. Postępowanie z materiałami i substancjami niebezpiecznymi 

3.17.1. Zgodnie z wytycznymi firm dostarczających paliwa i smary. 

3.17.2. W celu zachowania bezpieczeństwa na lotnisku: 

a) obowiązuje całkowity zakaz palenia (poza wydzielonymi do tego strefami) 

b) obowiązuje zakaz pozostawiania, wylewania substancji niebezpiecznych na terenie 

lotniska. 

3.17.3. W przypadku zanieczyszczeń zarówno stałych jak i płynnych należy stosować środki 

dążące do usunięcia nieczystości z uwzględnieniem właściwości fizycznych 

i chemicznych substancji zanieczyszczającej oraz instrukcji postępowania 

dostarczonej przez producenta danej substancji. Jeżeli zanieczyszczenia mogą 

stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się na lotnisku, bądź dla środowiska, 

należy zgłosić to do Komendy PSP. 

3.18. Strefy na lotnisku przeznaczone do składowania materiałów niebezpiecznych 

3.18.1. Na lotnisku znajduje się stacja paliw (magazyn paliw i smarów) Aeroklubu Ziemi 

Piotrkowskiej. 

3.19. Zasady przechowywania, transportu i dystrybucji materiałów niebezpiecznych 

NIE DOTYCZY  
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3.20. Inspekcje PRN 

3.20.1.  Inspekcje realizuje Kierujący Lotami lub upoważniony przedstawiciel zarządzającego. 

Inspekcje PRN powinny być prowadzone co najmniej raz dziennie przed rozpoczęciem 

operacji lotniskowych, a dodatkowo także po przejściu wichury lub burzy, po 

zaistnieniu incydentu lub wypadku lotniczego w PRN lub pojawieniu się innych 

zagrożeń dla operacji lotniskowych. 

3.20.2. Inspekcje PRN sprawdzenie co najmniej stanu technicznego nawierzchni dróg 

startowych, w tym obecności śniegu, lodu lub obcych przedmiotów, sprawności 

pomocy wzrokowych oraz obecności przeszkód lotniczych na lotnisku i w jego 

otoczeniu, w tym zwłaszcza na podejściu do lądowania. 

3.20.3. Kontrole przeprowadza się indywidualnie lub zespołowo, pieszo lub z użyciem 

pojazdów kołowych. Kierunek kontroli odbywa się w miarę możliwości przeciwnie do 

kierunku lądowań.  

3.20.4. Wyniki inspekcji PRN i podjęte działania naprawcze powinny być dokumentowane 

w Książce raportów kierującego lotami oraz oceny stanu lotniska EPPT (załącznik nr 6) 

i przechowywane przez okres 3 lat. 

3.20.5. Częstotliwość przeprowadzania kontroli 

a) w danym dniu lotnym:  

- kontrola stanu dróg startowych, dróg kołowania, miejsc postojowych, obecności 

ptaków, zwierząt i osób nieupoważnionych w PRN. Inspekcje PRN powinny być 

prowadzone co najmniej raz dziennie przed rozpoczęciem operacji lotniskowych, 

a dodatkowo także po przejściu wichury lub burzy, po zaistnieniu incydentu lub 

wypadku lotniczego w PRN lub pojawieniu się innych zagrożeń dla operacji 

lotniskowych 

b) raz na kwartał:  

- dokładna kontrola stanu nawierzchni dróg startowych, dróg kołowania, miejsc 

postojowych, sprawdzanie znaków granicznych pola wzlotów; oraz analiza zagrożeń 

ze strony zwierząt; 

- kontrola powierzchni ograniczających wysokość zabudowy – kontrola wysokości 

drzewostanu, budynków w rejonie lotniska, przeprowadza się raz na rok przez 
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Zarządzającego, na początku sezonu lotnego, a dotyczy ona szacunków wysokości 

drzewostanu oraz usuwania roślinności z terenu lotniska, mogącej mieć wpływ na 

bezpieczeństwo startów i lądowań.  

3.20.6. W przypadku pojawienia się w powierzchniach ograniczających obiektu budowlanego 

mogącego stanowić przeszkodę lotniczą, Kierujący Lotami ma obowiązek poinformować 

przedstawiciela zarządzającego, który następnie przekazuje tą informację do Zarządzającego 

lotniskiem.  

3.20.7. Zarządzający lotniskiem po upewnieniu się, że istniejący (lub w budowie) obiekt 

stanowi lub może stanowić przeszkodę lotniczą, powstałą bez uzgodnienia jej 

budowy z Prezesem ULC, zawiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego oraz 

Prezesa ULC o powstaniu obiektu budowlanego i naruszeniu obowiązujących 

przepisów Prawa lotniczego. 

3.21. Kontrole przeszkód lotniczych w rejonie lotniska 

3.21.1. Przeszkody: 

Zarządzający prowadzi następujące rodzaje inspekcji: 

- bieżące, wykonywane podczas rutynowych inspekcji PRN,  

- doraźne, realizowane po otrzymaniu zgłoszenia, zauważeniu lub podejrzeniu 

posadowienia przeszkody lotniczej, 

- planowe, związane z inspekcją obecnych przeszkód lotniczych (raz na kwartał) 

W ramach inspekcji bieżącej Zarządzający monitoruje powierzchnie pod kątem 

prawidłowego oznakowania przeszkód, na które została wydana zgoda.  

Na bieżąco jest dokonywana obserwacja wzrokowa  pod kątem samowoli 

budowlanej, ustawianych dźwigów lub anten oraz innych obiektów powstających w 

ww. strefach. 

W ramach inspekcji doraźnej Zarządzający weryfikuje czy dany obiekt przekracza 

powierzchnie przeszkodowe, czy wydano zezwolenie na jego posadowienie. W 

przypadku potwierdzenia, że dany obiekt jest przeszkodą nie zgłoszoną, na którą ULC 

nie wydał zgody,  postępuje jak w pkt. 2 

W ramach inspekcji planowej Zarządzający udaje się bezpośrednio w pobliże 

występowania przeszkód wg. wykazu przeszkód lotniczych w rejonie lotniska.  
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Każda przeszkoda jest weryfikowana pod względem jej oznakowania dziennego i/lub 

nocnego oraz czy nie pojawiły się na niej dodatkowe elementy zmieniające jej 

wysokość.  

Zarządzający  dokonuje  kontroli  obiektów  naturalnych  (drzew)  w  powierzchniach 

ograniczających wysokość zabudowy (nie rzadziej niż raz na rok). 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zarządzający lotniskiem dokonuje: 

a) wpisu nowopowstałej naturalnej przeszkody lotniczej do dokumentacji 

rejestracyjnej lotniska; 

b) wpisu zmian danych do rejestru lotnisk w zakresie zasięgu naturalnej  

przeszkody lotniczej lub zmiany wysokości naturalnej przeszkody lotniczej. 

3.21.2. Usuwanie przeszkód.  

Zarządzający  w oparciu o obserwację w terenie, ustala lokalizację przeszkody 

lotniczej, jej orientacyjną wysokość oraz ustala właściciela terenu na którym 

zaobserwowano daną przeszkodę. 

Opierając się o „Mapę powierzchni ograniczających wysokość zabudowy”, ustala 

lokalizację przeszkody na mapie, oraz ustala maksymalną, dopuszczalną w danym 

miejscu wysokość dla obiektów. 

W przypadku ustalenia, że w rejonie lotniska są wznoszone obiekty mogące stanowić 

przeszkody lotnicze lub że istniejące obiekty nie są oznakowane zgodnie z wymogami 

Prawa Lotniczego, Zarządzający 

a) Jeśli to możliwe kontaktuje się z posiadaczem nieruchomości, na której 

znajduje się przeszkoda lotnicza i żąda natychmiastowego jej 

usunięcia/oznakowania;  

b) w przypadku odmowy usunięcia przeszkody powiadamia właściwy organ 

nadzoru budowlanego i/lub Policję; 

c) zawiadamia Prezesa Urzędu, odnotowując sprawę w Dziennym Raporcie; 

d) powiadamia Prezesa ULC o likwidacji przeszkody;  

e) w przypadku obiektów naturalnych, które stały się przeszkodą lotniczą 

zarządzający lotniskiem wnioskuje do Prezesa Urzędu, o wydanie decyzji w 
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sprawie usunięcia przeszkody, która stanowi zagrożenie bezpieczeństwa 

ruchu lotniczego. 

f) w przypadkach uzasadnionych, powiadamia Służbę Informacji Lotniczej o 

przeszkodach  w celu wydania NOTAM z podaniem: 

- Współrzędnych geograficznych; 

- Wysokości AGL/AMSL; 

- Oznakowania; 

- Odległości przeszkody od progu drogi startowej (np. 2000m THR28); 

- Odległości i kierunku od linii centralnej drogi startowej (np. 3000m NE 

EXTENDED RCL28);  

3.21.3. Numery telefoniczne do powiadamiania o przeszkodach: 

- Policja: 997 

- Urząd Lotnictwa Cywilnego: tel: +48 22 520 74 66, fax +48 22 520 74 62 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: tel: +44 742 12 34 
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3.22. Procedura ochrony przed zagrożeniem ze strony zwierząt 

3.22.1. Przedstawiciel zarządzającego lotniskiem monitoruje i kontroluje obecność zwierząt 

występujących na lotnisku, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

operacji lotniskowych, oraz przeprowadza identyfikację zagrożeń wynikających z 

obecności zwierząt. 

3.22.2. Jeżeli w wyniku inspekcji ustalono, iż na terenie lotniska znajdują się siedliska ptaków, 

po ustaleniu iż gatunki te nie są objęte ochroną, siedliska takie powinny zostać 

przeniesione w miejsca poza obszarami zagrożenia dla lotnictwa, jednocześnie 

Przedstawiciel zarządzającego dba, aby na terenie lotniska zminimalizować miejsca 

stwarzające warunki do powstawania miejsc lęgowych ptaków. 

3.22.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia granic lotniska przez zwierzynę łowną, 

Przedstawiciel zarządzającego lotniskiem wnioskuje, o dokonanie redukcyjnego 

odstrzału zwierzyny, stosownie do przepisów prawa łowieckiego, w przypadku 

zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych przez zwierzynę, gdy inne metody 

ochrony okazały się nieskuteczne 

3.22.4. W przypadku braku reakcji ze strony zwierząt na podejmowane próby płoszenia ich 

z terenu lotniska, Zarządzający, na wniosek Przedstawiciela zarządzającego, wydaje 

NOTAM, który będzie obowiązywał do czasu odstraszenia ptaków i innych zwierząt, 

które mogą wpłynąć na obniżenie poziomu bezpieczeństwa wykonywanych operacji 

lotniczych. 

3.22.5. W celu odstraszania i eliminacji ptaków i innych zwierząt, które mogą stanowić 

zagrożenie, Przedstawiciel zarządzającego stosuje następujące środki i metody: 
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a) petardy hukowe, 

b) sygnał dźwiękowy samochodu; 

c) wnioskowanie o odstrzał 

3.22.6. Należy zwracać uwagę na okresową możliwość żerowania ptaków na DS. W takim 

przypadku należy je płoszyć przy użyciu samochodu lub petard hukowych. 

3.23. Procedura tankowania statków powietrznych 

3.23.1. Tankowanie statków powietrznych należy przeprowadzać zgodnie z Instrukcją 

Postępowania w Locie danego statku powietrznego oraz Instrukcja obsługi 

dystrybutora paliwa. W czasie tankowania należy zachować szczególną ostrożność 

i stosować się do oznaczeń, szczególnie „zakaz palenia”.   

3.23.2. Zasady tankowania statków powietrznych 

a) Na płycie do tankowania obowiązuje zakaz uruchamiania silnika oraz kołowania pod stację na 

uruchomionym silniku statku powietrznego (z wyjątkiem śmigłowców), o czym informują 

tablice informacyjne 

b) Na płycie do tankowania statków powietrznych obowiązuje zakaz postoju statków 

powietrznych, które nie wymagają tankowania lub innych pojazdów. 

c) Dowódca po ustawieniu statku powietrznego na płycie tankowania powinien wysiąść 

z samolotu i zabezpieczyć go przed przemieszczaniem. 

d) Tankowanie statku powietrznego wykonuje wyłącznie upoważniony przez 

zarządzającego lotniskiem, personel lotniska. 

e) Należy przestrzegać wyznaczonej strefy zagrożenia pożarowego, podczas tankowania 

statku powietrznego, obejmującej obszar w odległości 3m od najbardziej wystających 

części samolotu z każdej strony.  

f) Podczas tankowania statku powietrznego należy wystrzegać się uruchamiania 

silników pojazdów, znajdujących się w pobliżu.  

g) Należy okresowo sprawdzać stan techniczny i termin ważności użytkowania sprzętu 

gaśniczego, złożonego w kontenerze obsługi technicznej, zlokalizowanego przy 

dystrybutorach. 
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3.24. Procedura w przypadku oślepienia laserem  

Mając na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa statków powietrznych w strefach 

przestrzeni powietrznej wykorzystywanych do żeglugi powietrznej, w których zabrania się 

emitowania lub powodowania emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku 

statku powietrznego w sposób mogący spowodować oślepienie lub wystąpienie poświaty, z 

uwagi na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia 

załogi lub pasażerów na jego pokładzie tworzy się procedurę postępowania dla Lotniska 

Piotrków Trybunalski. 

1. W przypadku zgłoszenia oświetlenia kabiny statków powietrznych/oświetlania załóg 

wskaźnikami laserowymi dowódca statku powietrznego, niezwłocznie powiadamia 

kierującego lotami  lub przedstawiciela Zarządzającego lotniskiem podając lokalizację 

źródła światła. 

2. Kierujący lotami lub przedstawiciel  Zarządzającego: 

- Powiadamia Policję, jeśli zagrożenie zidentyfikowano w rejonie operacyjnym 

lotniska lub  w   bezpośrednim otoczeniu lotniska wskazując lokalizację 

źródła światła; 

- weryfikuje uprawnienia do użycia źródła światła (zezwolenie PAŻP);  

- rejestruje wszystkie dostępne informacje 

- powiadamia załogi statków powietrznych;  

- uzgadnia konieczność czasowego zawieszenia operacji na lotnisku; 

- zgłasza zdarzenie poprzez obowiązkowy system raportowania SMS 

3.  Policja: 

- Na podstawie uzyskanych danych o zagrożeniu przystępuje do działań 

mających na celu   ujęcie/zatrzymanie sprawcy emisji wiązki lasera lub 

światła z innych źródeł;  

- Powiadamia Zarządzającego o wynikach podjętych działań.  

Zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze zabrania się emitowania lub powodowania 

emisji, w strefach przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej wiązki 

lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący 

spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie 
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bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego 

pokładzie. Niestosowanie się do w/w zapisów ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności lub pozbawienia wolności do roku.  

Uprawnieni do ujawniania i ścigania sprawców, niestosowania się do przestrzegania 

przepisów karnych określonych w art. 211 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo lotnicze są 

funkcjonariusze Policji lub Straży Granicznej. 

 
3.25. Procedura postępowania z bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) w rejonie 

lotniska.  

3.25.1. Na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA  z dnia 

27 października 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia 

zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów 

statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania 

tych statków, niebezpieczeństwo dla statków powietrznych mogą stwarzać 

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) w granicach lotniska: 

 W odległości poniżej 1 km od granicy lotniska (ogrodzenia lotniska), o masie 

startowej ponad 0,6 kg i poruszające się na wysokości większej niż 30m lub 

powyżej wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów 

budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100m od operatora; 

 W odległości poniżej 6km od granicy lotniska (ogrodzenia lotniska) o masie 

startowej ponad 25 kg i poruszające się na wysokości większej niż 100m nad 

poziomem terenu; 

 Dla których operator nie uzyskał odpowiednich zezwoleń PAŻP. 

3.25.2. Zgodnie z art. 126a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo lotnicze „bezzałogowy statek 

powietrzny, w tym model latający, może zostać zniszczony, unieruchomiony albo nad 

jego lotem może zostać przejęta kontrola, gdy przebieg lotu lub działanie 

bezzałogowego statku powietrznego: 

- zagraża życiu lub zdrowiu osoby,  

- stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lub obszarów,  
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- zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej 

uczestników,  

- stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek ataku 

terrorystycznego.  

3.25.3. Na podstawie art. 126a ust. 2 ustawą Prawo lotnicze do zniszczenia lub 

unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego albo przejęcia kontroli nad 

jego lotem w przypadku, o którym mowa w art. 126a ust. 1 pkt 1 a-d, uprawnieni są: 

funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, 

żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. 

 Postępowanie w przypadku bezprawnego użytkowania bezzałogowych 

statków powietrznych (BSP) w rejonie lotniska.  

1. Dowódca statku powietrznego, który zauważy bezzałogowy statek powietrzny w 

niedozwolonej strefie dla BSP, niezwłocznie powiadamia kierującego lotami lub 

Przedstawiciela Zarządzającego podając przybliżoną lokalizację. 

2. Kierujący lotami lub Przedstawiciel Zarządzającego: 

- Powiadamia Policję, wskazując lokalizację BSP 

- rejestruje wszystkie dostępne informacje 

- powiadamia załogi statków powietrznych;  

- uzgadnia konieczność czasowego zawieszenia operacji na lotnisku; 

- zgłasza zdarzenie poprzez obowiązkowy system raportowania SMS 

3. Policja: 

- Na podstawie uzyskanych danych o zagrożeniu przystępuje do działań 

mających na celu   ujęcie/zatrzymanie operatora BSP 

- Powiadamia Zarządzającego o wynikach podjętych działań 
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4. Inni użytkownicy lotniska, pracownicy lub osoby trzecie, którzy wejdą w           

posiadanie informacji o stwierdzeniu obecności bezzałogowego statku 

powietrznego na lotnisku lub w jego pobliżu, bezzwłocznie przekazują informację 

do Zarządzającego, wskazując ostatnią lokalizację, czas oraz ogólny opis 

urządzenia.  

5. Operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym (BSP) w bezpośrednim rejonie 

lotniska, tj. w obrębie granic lotniska, nad częścią operacyjną i infrastrukturą 

lotniska jest możliwe po uzyskaniu zgody od Zarządzającego lotniskiem (po 

złożeniu wniosku w formie pisemnej) i spełnieniu warunków bezpieczeństwa 

(nadzór i brak lotów w rejonie operowania BSP). 

3.26. Bezpieczeństwo operacji lotniskowych w czasie wykonywanych prac na lotnisku 

3.26.1. Zachowanie bezpieczeństwa operacji lotniskowych w czasie wykonywania prac 

na lotnisku, powinno być zgodne z treściami zawartymi w Instrukcji Operacyjnej 

Lotniska. 

3.26.2. Ponadto, personel obsługi lotniskowej z kierującym lotami na czele, zobligowany jest 

do podjęcia wszelkich działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy 

poszkodowanym oraz mających na celu bezpieczne doprowadzenie służb 

ratowniczych do miejsca zaistniałego zdarzenia. Działania takie polegają na 

jednoczesnej koordynacji przejazdu pojazdów ratowniczych przez lotnisko oraz 

trwających operacji lotniczych. W trakcie działań ratowniczych należy zwracać uwagę, 

aby w miarę możliwości, działania te nie utrudniły przyszłych czynności związanych 

z badaniem okoliczności i przyczyn zaistniałego zdarzenia lotniczego. 

3.27. Minimalne warunki atmosferyczne lotniska 

3.27.1. Lotnisko dopuszczone do operacji wykonywanych wg. przepisów z widocznością VFR 

w dzień, w nocy. 

3.28. Wzrokowe pomoce nawigacyjne oraz lotniskowy system elektroenergetyczny 

3.28.1. Lotnisko Piotrków Trybunalski jest jednostronnie zasilane w energię elektryczną. 

W związku z brakiem agregatu awaryjnego, na lotnisku wykorzystywany jest zasilacz 

awaryjny UPS do ładowania radiostacji. Urządzenia zasilane energią elektryczną należy 

ładować i kontrolować co 30 dni, nawet gdy nie są użytkowane. 
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3.28.2. Za sprawność lotniskowego systemu elektroenergetycznego odpowiada Przedstawiciel 

Zarządzającego – Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej. 

3.28.3. Procedurę rozstawiania wzrokowych pomocy nawigacyjnych zawiera punkt 2.15.5. 
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3.29. Powoływanie Kierującego lotami 

3.29.1. Zarządzający lotniskiem lub przedstawiciel zarządzającego, w zależności od potrzeb, 

może (w trybie art. 121 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo lotnicze) powołać kierującego 

lotami, który odpowiada za udzielanie informacji użytecznych w trakcie wykonywania 

lotów w ruchu lotniskowym, oraz za udzielanie informacji przylatującym                                       

i odlatującym statkom powietrznym, gdy planuje się prowadzenie: 

1) Samodzielnych lotów szkolnych nadlotniskowych, wykonywanych na więcej niż 

jednym statku powietrznym; 

2) Lotów łączonych; 

3) Szkolnych lotów nocnych; 

4) Lotniczych zawodów sportowych; 

5) Skoków spadochronowych. 

3.29.2. W przypadku lotów, skoków spadochronowych lub lotniczych zawodów      

sportowych organizowanych przez: 

1) jednego użytkownika - kierujący lotami jest wyznaczany spośród osób pozostających 

w dyspozycji tego użytkownika; 

2) więcej niż jednego użytkownika - kierujący lotami jest wyznaczany spośród 

osób pozostających w dyspozycji jednego z użytkowników biorących udział w lotach, 

skokach spadochronowych lub lotniczych zawodach sportowych. 

3.29.3.  Jeżeli na lotnisku są wykonywane loty łączone, to dla tych lotów jest wyznaczany 

jeden kierujący lotami.  

3.29.4. Zarządzający lotniskiem zapewnia Kierującemu Lotami dostęp do: 

1) instrukcji operacyjnej lotniska; 

2) planu działania w sytuacjach zagrożenia; 

3) wykazu telefonów alarmowych; 

4) aktualnej prognozy i aktualnych informacji meteorologicznych; 

5) wskaźnika wiatru; 

6) radiostacji; 

7) telefonu; 

8) zestawu tymczasowych znaków wyznaczających kierunek, miejsce startu i lądowania 
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9) zestawu znaków ostrzegawczych i pomocniczych sygnałów ostrzegawczych, o których 

mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

3.29.5. Obowiązki Kierującego lotami. 

Kierujący lotami, przed rozpoczęciem lotów, zobowiązany jest do: 

 uzgodnienia z organami zarządzania ruchem lotniczym, warunków wykonywania 

zaplanowania lotów; 

 sprawdzenia części lotniska, wykorzystanej do lotów oraz wyznaczenia startu; 

 zapoznania się z aktualnymi i prognozowanymi warunkami meteorologicznymi w rejonie 

wykonywania lotów; 

 zapewnienia informacji dla personelu lotniczego na temat sytuacji ruchu lotniczego 

w rejonie wykonywania lotów, sytuacją meteorologiczną (obecną i prognozowaną), 

organizacją lotów i zasadami poruszania się po lotnisku, infrastrukturą lotniskową 

lotniska, przeszkodami znajdującymi się na lotnisku i w jego otoczeniu.  

Podczas lotów, Kierujący lotami  odpowiedzialny jest za obserwację nadlotniskowego 

ruchu statków powietrznych oraz odbiór informacji na temat pozycji statków 

powietrznych i zamierzonych kierunkach lotów, jak również obserwację i organizację 

naziemnego ruchu lotniczego. Koordynuje ruch lotniskowy, poprzez wydawanie 

wskazówek, ostrzeżeń pilotom, zapewnienie wyłożenia znaków wyznaczających start, 

kierunek, znaków ostrzegawczych i pomocniczych. Obowiązkiem Kierującego lotami jest 

nadzór nad przestrzeganiem przepisów lotniczych i zasad bezpieczeństwa, wykonywania 

lotów przez uczniów – pilotów. Kierujący lotami utrzymuje kontakt z organem zarządzania 

ruchem lotniczym, niezbędny do uzgadniania zezwoleń związanych z wykonywaniem 

lotów oraz zwalnianiem niewykorzystywanej przestrzeni powietrznej.  

Po zakończeniu lotów Kierujący lotami zobowiązany jest do usunięcia oznakowania 

oraz sprzętu niezbędnego do lotów. Powiadamia organ zarządzania ruchem lotniczym 

o zakończeniu lotów. Kierujący lotami odpowiedzialny jest za omówienie przebieg lotów 

z personelem biorącym udział w lotach oraz weryfikację kompletności dokumentów.  

3.30. Procedura zarządzania bezpieczeństwem  

Na lotnisku EPPT opracowano i wdrożono podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem SMS. 

Dokument opisuje w sposób jasny i zwięzły systematyczne podejście do zarządzania 

bezpieczeństwem  na lotnisku Piotrków Trybunalski (EPPT). System zarządzania 

bezpieczeństwem jest częścią ogólnego systemu zarządzania Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej i 

obejmuje wszystkie te elementy, które służą ustaleniu polityki i celów przedsiębiorstwa w 

zakresie bezpieczeństwa oraz osiąganiu tych celów.  
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Zgłaszanie spraw związanych z bezpieczeństwem na lotnisku EPPT dokonywane są następującymi 

metodami: 

a. Przekazując informację bezpośredniego do Safety Managera, 

b. Za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sms-raport@azp.com.pl 

c. Za pomocą formularza interaktywnego na stronie internetowej Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej 
- www.azp.com.pl w zakładce Bezpieczeństwo; 

d. Za pomocą tradycyjnego formularza oraz skrzynki raportowania. Skrzynki  rozmieszczone są 
w następujących miejscach: 

 Budynek Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej 
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4. DANE DOTYCZĄCE LOTNISKA I ZARZĄDZANIA LOTNISKIEM 

4.1. Struktura zarządzania lotniskiem 

 

4.2. Zakres obowiązków 

4.2.1. Zarządzający lotniskiem:  

a) prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej lotniska (części kartograficznej i opisowej); 

b) tworzenie, uzgadnianie i zatwierdzanie niezbędnych dokumentów; 

c) występowanie jako zarządzający lotniskiem przed Prezesem ULC oraz przed innymi 

instytucjami (np. PAŻP, IMGW) oraz organami administracji publicznej (rządowej 

i samorządowej), a także wobec osób trzecich w zakresie bieżącego funkcjonowania 

oraz modernizacji i rozwoju lotniska, w tym: 

- składanie wniosków do Prezesa ULC o zmiany cech technicznych i eksploatacyjnych 

lotniska,  

Zarządzający lotniskiem 

Realizujący zadania 
Zarządzającego 

Aeroklub Ziemi 
Piotrkowskiej 
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- udostępnianie Prezesowi Urzędu informacje niezbędne do prowadzenia ewidencji 

danych dotyczących ruchu statków powietrznych, wielkości ruchu pasażerskiego 

i przewozu ładunków 

- wydawanie poprzez zarządzenie Prezesa AP, informacji NOTAM w sprawie 

zamknięcia lotniska dla ruchu lotniczego bądź ograniczeniach w jego eksploatacji, 

- opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na wniosek organów 

administracji publicznej, a także na wniosek Prezesa ULC, 

- opiniowanie wydawanych przez organy administracji publicznej decyzji o warunkach 

zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów budowlanych – 

dotyczących inwestycji lokalizowanych w otoczeniu lotniska także na wniosek 

Prezesa ULC, 

- tworzenie struktury przestrzeni powietrznej nad lotniskiem, we współpracy w tym 

zakresie z PAŻP, 

- opracowywanie dokumentów i składanie wniosków do Prezesa ULC o wydanie 

decyzji w sprawie usunięcia przeszkody budowlanej lub naturalnej, stanowiącej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego 

- występowanie w sprawach związanych z ochroną lotnictwa cywilnego, w tym 

wnioskowanie o stosowanie odstępstw od wymogów, wynikających z przepisów 

o ochronie lotnictwa cywilnego, 

- udzielanie odpowiedzi na wystąpienia skierowane do zarządzającego lotniskiem 

przede wszystkim przez Prezesa ULC oraz inne osoby i instytucje oraz organy 

administracji publicznej, 

- występowanie przed organami administracji publicznej, przed sądami 

powszechnymi i w postępowaniach sądowo-administracyjnych we wszystkich 

sprawach dotyczących praw i obowiązków zarządzającego lotniskiem. 

- zawiadomienie właściwych organów w przypadku stwierdzenia, że w rejonie 

lotniska wznoszone są obiekty, mogące stanowić przeszkody lotnicze lub ze 

istniejące obiekty nie są oznakowane zgodnie z przepisami, 

- kierowanie do odpowiednich organów państwowych wniosków i podejmowanie 

działań o wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach. 
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4.2.2. Przedstawiciel Zarządzającego  

a) prowadzenie eksploatacji lotniska, w sposób zapewniający bezpieczeństwo w ruchu 

lotniczym oraz sprawną obsługę użytkowników lotniska, 

b) udzielanie niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku 

c) udział (w przypadku wystąpienia na lotnisku sytuacji kryzysowej), w akcji ratowniczo- 

gaśniczej, zgodnie z poleceniami wydawanymi przez osobę kierującą akcją 

ratowniczą; 

d) Czynny udział w czasie wystąpienia na lotnisku sytuacji kryzysowej, zgodnie 

z obowiązującymi na lotnisku dokumentami i poleceniami osób kierujących akcją 

ratowniczo-gaśniczą; 

e) utrzymywanie lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom 

technicznym, wynikającym z właściwych przepisów lub określonych przez właściwy 

organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do dokumentacji rejestracyjnej lotniska i 

rejestru lotnisk cywilnych, 

f) utrzymywanie całorocznej gotowości eksploatacyjnej lotniska, w tym części lotniczej 

lotniska poprzez obowiązkową jej kontrolę w dniach otwartych dla obsługi lotów;  

g) prowadzenie Książki raportów kierującego lotami oraz oceny stanu lotniska EPPT i na 

jej podstawie zgłaszanie do Dyrektora uwag o występujących zagrożeniach i 

nieprawidłowościach, których nie można wyeliminować na bieżąco bez 

zaangażowania dodatkowych środków finansowych i sprzętu itp.  

h) nadzór nad przestrzeganiem i właściwym stosowaniem ustaleń Programu Ochrony 

Lotniska, Instrukcji Operacyjnej Lotniska, Planu Działania w Sytuacji Zagrożenia; 

i) udostępniania użytkownikom lotniska informacji zawartych w Instrukcji Operacyjnej 

Lotniska, oraz Planie działania w sytuacji zagrożenia na lotnisku, 

j) zapewniania dostępności lotniskowej służby informacji powietrznej, zgodnie 

z właściwymi przepisami, 

k) zapewnienie organom administracji lotniczej wykonującym czynności służbowe 

na lotnisku warunków niezbędnych do wykonywania tych czynności, 
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l) uniemożliwiania wykonywania na lotnisku czynności mających wpływ na 

bezpieczeństwo lotów, jeżeli dalsze ich wykonywanie zagrażałoby temu 

bezpieczeństwu, 

m) śledzenia i przekazywania na bieżąco do zarządzającego lotniskiem informacji 

o prowadzonych w wyznaczonych dla lotniska powierzchniach ograniczających 

wysokość zabudowy, inwestycjach budowlanych oraz o występujących przeszkodach 

budowlanych i naturalnych (drzew), w tym zgłaszanie ich do usunięcia, 

n) zgłaszania wykonania na lotnisku zmian cech technicznych i eksploatacyjnych, dla 

których zarządzający uzyskał wcześniej zezwolenie Prezesa ULC 

o) przyjmowanie zgłoszeń od podmiotów zewnętrznych do zarządzającego lotniskiem 

o chęci przylotu na lotnisko, w dniach i w godzinach innych niż w dniach i godzinach 

funkcjonowania lotniska; 

p) kontrola przestrzegania poruszania się po lotnisku pojazdów i osób uprawnionych 

i nieuprawnionych i zgłaszanie w tym zakresie wniosków do zarządzającego 

lotniskiem; 

q) kontrola wjazdów i wyjazdów oraz przestrzegania zasad parkowania na terenie 

lotniska, zgodnie z wydanymi przez zarządzającego lotniskiem Instrukcjami lub 

Zarządzeniami. 

4.3. Służby ruchu lotniczego 

4.3.1. Na lotnisku nie jest zapewniana służba ruchu lotniczego. Lotnisko znajduje się w 

przestrzeni niekontrolowanej w sektorze FIS Warszawa. 

Służba Informacji Powietrznej FIS Warszawa 

tel.:  +48 22 574-55-85,  

faks:  +48 22 574-75-86, 

Znak wywoławczy/częstotliwość radiowa  

WARSZAWA INFORMACJA / 128,575 MHz 

4.3.2. Organizator lotów – „PIOTRKÓW RADIO”, częstotliwość 119,305 MHZ 
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4.4. Łączność AMC/ATS 

4.4.1. AMC Polska 

Tel.:  +48 22 574 57 32 

Faks:  +48 22 574 57 38 

Adres e-mail:  amc.poland@pansa.pl  

AMC Polska - zespół ASM-3: 

Tel.: +48 22 574 5733 (do 5735) 

Faks: +48 22 574 57 37 

4.4.2. Międzynarodowe Biuro NOTAM  

tel.:  +48 22 574 71 74,  

faks: +48 22 574 71 79,  

e-mail: nof@pansa.pl 

4.4.3. Telefony do służby ruchu lotniczego (ATS)  

FIS WARSZAWA 

tel.:  +48 22 574 55 85 

faks: +48 22 574 55 86 

AMC POLSKA (Zespół ASM-3) 

te.:  +48 22 574 57 33 (do 5735) 

fax:  +48 22 574 57 37 

4.4.4. Informacja o lotnisku jest publikowana w AIP VFR (aktualizowana przez 

zarządzającego lotniskiem). 

4.4.5. Biuro odpraw załóg (ARO)  

Tel.:  +48 22 574 7173 

Faks:   +48 22 574 7188 

Adres e-mail:  aro@pansa.pl 

4.5. Osłona meteorologiczna  

4.5.1. Centralne Biuro Prognoz Lotniczych – Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie 

tel.:  +48 22 846 06 82 

faks: +48 22 846 38 18  www.imgw.pl, www.awiacja.imgw.pl 



INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - EPPT 

 

 

Zmiana Nr 0 Wydanie VI 
2021 

Strona 56 z 60 

4.6. Środki łączności umożliwiające dostęp do danych meteorologicznych 

telefon, faks, Internet. 

4.7. Służby celne i paszportowe 

BRAK 

4.8. System rejestrowania ruchu statków powietrznych 

NIE DOTYCZY  

4.9. Zgłaszanie informacji do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych 

4.9.1. Informacja o lotnisku publikowana jest w Zintegrowanym Pakiecie Informacji 

Lotniczych AIP VFR). 

4.10. Ochrona przeciwpożarowa 

4.10.1. W trakcie codziennej działalności lotniczej, przy uruchamianiu samolotów oraz przy 

ich tankowaniu dostępne są przenośne środki gaśnicze: 

w hangarach i budynkach - gaśnice proszkowe,  

przy zbiornikach z paliwem- gaśnice śniegowe,  

W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego powiadamiana jest najbliższa 

jednostka straży pożarnej.  

4.10.2. W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego powiadamiana jest najbliższa 

jednostka straży pożarnej.  

4.11. Kategoria ochrony przeciwpożarowej lotniska 

BRAK 
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INFORMACJE DODATKOWE 

4.12. Telefony i adresy najbliższej jednostki Straży Pożarnej 

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Jagiellońska 11,  

97-300 Piotrków Trybunalski 

tel. centrala:   +48 44 647-39-19 

tel./fax sekret.:  +48 44 647-34-88 

tel. dyżurny   +48 44 649 01 20 

Tel ogólny  988, 112 

4.13. Telefony i adresy najbliższej jednostki Policji 

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Szkolna 30/38,  

97-300 Piotrków Trybunalski  

tel.  +48 44 647 94 62   

tel. ogólny  997, 112. 

4.14. Telefony i adresy najbliższej placówki Służby Zdrowia 

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika 

ul. Rakowska 15,  

 97- 300 Piotrków Trybunalski 

SOR: +48 44 648 04 03;    +48 44 648 03 84 

tel. ogólny              999, 112 

4.15. Telefony do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 

tel.: (+48) 42 664-14-09, 42 664-14-10, 26 144-44-05 

fax: (+48) 42 664-14-01, 42 664-14-08 

e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl 

Całodobowy telefon informacyjno-koordynacyjny: 987 
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4.16. Telefon do PKBWL 

Tel.:   +48 22 630 11 31  

   +48 22 630 11 44 

Tel. alarmowy +48 500 233 233 

4.17. Telefon do Inspektoratu Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym (LBB  ) – ULC 

Tel.:  +48 22 520 72 54 
faks:  +48 22 520 73 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIEJSCE CELOWO NIEZAPISANE 
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5. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1: Plan - z naniesionymi elementami lotniska 

Załącznik nr 1A Schemat oświetlenia DS. o nawierzchni sztucznej 

Załącznik nr 2: Plan umiejscowienia lotniska na mapie w skali 1:500 000 

Załącznik nr 3: Kręgi nadlotniskowe 

Załącznik nr 4: Trasy dolotowe i odlotowe 

Załącznik nr 5: Plan powierzchni ograniczających w skali 1:25 000 

 - tylko na potrzeby PAŻP 

Załącznik nr 6: Książka raportów kierującego lotami oraz oceny stanu lotniska EPPT 

Załącznik nr 7: SMS  formularz zgłoszenia zdarzenia 
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Źródło – Lotnicza Mapa Polski – ICAO 1: 500 000 (2018 r.) 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

Polska 

 

Mapa rejonu lotniska z naniesionymi elementami przestrzeni powietrznej 

1:500 000 

Załącznik nr 2 



Lotnisko Piotrków Trybunalski -EPPT
Załącznik nr 2
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PUNKTY DOLOTOWE DO LOTNISKA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – EPPT 
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DOKUMENTACJA REJESTRACYJNA

 LOTNISKA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PLAN POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH

1:25 000
1

Data

10.2018

PLAN POWIERZCHNI OGRANICZAJĄCYCH W REJONIE LOTNISKA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ZABEZPIECZENIE DRÓG STARTOWYCH

DROGI STARTOWE bez nawierzchni sztucznych

DROGA STARTOWA z nawierzchnią sztuczną

NAWERZCHNIE UTWARDZONE (droga kołowania, płyty postojowe)

ZABUDOWA LOTNISKOWA

WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU

GRANICA LOTNISKA

GRANICA CZĘŚCI  LOTNICZEJ
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KSIĄŻKA RAPORTÓW 
KIERUJĄCEGO LOTAMI ORAZ OCENY 

STANU LOTNISKA EPPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              OD DNIA: 

 

                              DO DNIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OCENA STANU LOTNISKA Pozytywna Negatywna Uwagi 

1. Stan drogi startowej sztucznej / trawiastej *    

2. Rozporządzalna długość / szerokość drogi startowej    

3. Oznakowanie drogi startowej    

4. Stan poboczy drogi startowej    

5. Stan dróg kołowania    

6. Rękaw / wskaźnik wiatru    

7. Strefa tankowania statków powietrznych    

8. Strefa parkowania statków powietrznych    

9. 
Powierzchnia sztuczna / trawiasta* lotniska 
nadaje się do eksploatacji 

   

10. Gotowość lotniska zapasowego    

 

6 . PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTÓW 

1. Analiza komunikatu meteorologicznego    

2. 
Uzgodnienie z organem służby ruchu lotniczego 
warunków wykonywania lotów (otwieranie lub 
odwoływanie) 

  AFIS       FIS       ATC      AMC 

3. 
Uzgodnienie z zarządzającym lotniskiem EPPT 
kierowania lotami/ warunków wykonywania lotów* 

   

4. Odprawa przed lotami     

5. Sprawdzenie łączności    

6. Rozłożenie znaków startowych*    

7. Zgłoszenie rozpoczęcia lotów   AFIS       FIS       ATC      AMC 

 

 

RAPORT DZIENNY KIERUJĄCEGO LOTAMI ORAZ OCENA STANU 

LOTNISKA EPPT na dzień:  

............. . 20..... 

 
 
1. Nr Raportu 
 
KL/  ...... /  .....   / 20..... 
        numer                rok 

2. Kierujący lotami Imię i nazwisko:  

4. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI 

1. Instrukcja Operacyjna Lotniska     

2. Instrukcja planu działania w sytuacji zagrożenia    

3. Mapa rejonu lotniska    

4. Wykaz telefonów alarmowych    

 
5. SPRAWDZENIE WYPOSAŻENIA STANOWISKA 

1. Radiostacja i radiostacja zapasowa    

2. Telefony    

3. Gaśnica    

4. Zestaw pierwszej pomocy    

5. Znaki startu i lądowania (płótna startowe)*    

6.  Pomocnicze sygnały ostrzegawcze    



 

 

7. LOTY 

1. Rozpoczęcie lotów Godzina: 

2. Warunki meteorologiczne na lotnisku 

 Godzina ................ Godzina ................ Godzina ................ Godzina ................ 

Pas w użyciu     

Wiatr     

Widzialność     

Podstawa chmur     

Zjawiska     

Temperatura     

QFE/QNH     

Zachód słońca  

Ostrzeżenia 
meteorologiczne 

    

3. Zakończenie lotów Godzina: 

 
8. RAPORT DZIENNY KIERUJĄCEGO LOTAMI  
 

Godzina 
przyjęcia 

obowiązków 

Imię i nazwisko 
kierującego lotami 

Rodzaj i przebieg lotów, zdarzenia 
Godzina 

zakończenia 
obowiązków 

Podpis 

   

  

   

  

.   

  

* - jeśli ma zastosowanie / niepotrzebne skreślić  
                                                                                                                  13. Podpis kierującego lotami 
 

1. .......................................... 
 

2. .......................................... 
 

3. .......................................... 
14. UWAGI OSÓB KONTROLUJĄCYCH 

 
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 



FORMULARZ ZGŁASZANIA ZDARZEŃ/NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

           Zgłoszenie obowiązkowe                                          Zgłoszenie dobrowolne/anonimowe 

Data, podpis…………………………………………      kontakt: sms-raport@azp.com.pl

Dane osobowe zgłaszającego zdarzenie
*W przypadku dobrowolnego zgłaszania do zespołu Zarządzania Bezpieczeństwem nie ma 
obowiązku podawania danych – pozostajesz anonimowy 
Imię*:

Nazwisko*:

Stanowisko służbowe*:

Miejsce wystąpienia zdarzenia

 Pole ruchu naziemnego 

        droga startowa 

        droga startowa trawiasta 

        droga kołowania 

        płyta postojowa 

        droga techniczna 

        hangary 

        inne, na ziemi…………………………

Strefa ruchu nad lotniskowego 

        Krąg nad lotniskowy 

        Punkt wlotowy VFR 

        Strefa podejścia 

        strefa skoków spadochronowych 

        inne, w przestrzeni……………………… 

Szczegóły zdarzenia

Data: Godzina: Ewentualni świadkowie:

Opis zdarzenia: 


