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 Lądowiskiem jest obszar na 
lądzie, wodzie lub innej 
powierzchni, który może być w 
całości lub w części 
wykorzystywany do startów                
i lądowań naziemnego lub 
nawodnego ruchu statków 
powietrznych. 
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Art. 2 ust. 5 – ustawa Prawo lotnicze

Lądowisko Babięta - EPBB
Źródło: https://lotniska.dlapilota.pl/sites/lotniska.dlapilota.pl/files/galeria/babieta.jpg
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Art. 93 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze

Statki powietrzne, których parametry techniczne i eksploatacyjne
pozwalają na bezpieczne wykorzystywanie lądowisk, mogą
wykonywać starty z tych lądowisk i lądować na tych lądowiskach
w następujących celach:
 przewozów czarterowych i lotów lokalnych wykonywanych

wyłącznie samolotami z napędem śmigłowym, śmigłowcami,
statkami powietrznymi bez napędu oraz aerostatami,

 lotów niebędących lotami handlowymi.
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Zgłaszający lądowisko składa wniosek o wpis lądowiska do ewidencji lądowisk,
w postaci papierowej lub elektronicznej, co najmniej 30 dni przed planowanym
rozpoczęciem użytkowania lądowiska. Wniosek ten powinien zawierać:
 imię i nazwisko lub nazwę podmiotu zgłaszającego lądowisko,
 instrukcję operacyjną wraz z niezbędnymi załącznikami:

 plan ratowniczy,
 załączniki kartograficzne,

 potwierdzenie uiszczenia opłaty lotniczej,
 zgodę posiadacza nieruchomości wraz z potwierdzeniem posiadania tytułu

prawnego do dysponowania nieruchomością,
 pozytywną opinie PAŻP,
 pozytywną opinie właściwo miejscowo gminy.
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Art. 93 ust. 2 – ustawy Prawo Lotnicze oraz 
§ 2 Rozporządzenia w sprawie ewidencji lądowisk
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 INOP (Instrukcja Operacyjna) – podstawowy dokument
zapewniający bezpieczną eksploatację lądowiska. INOP
jest opiniowany przez instytucje zapewniającą służby ruchu
lotniczego w zakresie zarządzania ruchem lotniczym.
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INOP 
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INOP 

W instrukcji operacyjnej powinny zostać zawarte:
 Dane operacyjno-techniczne (m.in. współrzędne geograficzne

punktu odniesienia lądowiska, przeznaczenie lądowiska),
 Charakterystyka lądowiska (m.in. wymiary pola wzlotów, rodzaj

nawierzchni, ruch statków powietrznych oraz pojazdów i pieszych
na terenie lądowiska),

 Informacje o działaniu w przypadku sytuacji szczególnych (pola
lądowań awaryjnych, lotniska/lądowiska zapasowe).
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INOP

 Informacje administracyjne (zgłaszający lądowisko, posiadacz
nieruchomości, informacje dot. służb ratunkowych),

 Załączniki kartograficzne takie jak:
 Plan lądowiska,
 Mapa obszaru lądowiska wskazująca istniejące przeszkody

lotnicze w promieniu 3 km od jego lokalizacji,
 Podłużne i poprzeczne profile pól wznoszenia i podejścia.
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Plan ratowniczy

Plan ratowniczy – załącznik do instrukcji operacyjnej lądowiska, 
zawierający podstawowe dane operacyjno-techniczne oraz 
informacje między innymi w zakresie systemu zabezpieczenia 
ratowniczo-gaśniczego, instrukcji alarmowania jednostek 
przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym, zakres 
czynności podejmowanych przez zgłaszającego lądowisko.
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Plan ratowniczy

Plan ratowniczy zawiera:

 podstawowe dane o lądowisku, w tym dane techniczne lądowiska,
 ogólną informację o statkach powietrznych najczęściej wykonujących starty i lądowania

z lądowiska,
 instrukcję alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym, zakres

czynności podejmowanych przez zgłaszającego lądowisko w przypadku zdarzenia lotniczego
do momentu przybycia jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym,

 opis zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego w trakcie wykonywania startów, lądowań, postoju
oraz tankowania statków powietrznych,

 opis terenu lądowiska, kierunków podejścia i wznoszenia, pól lądowań awaryjnych, usytuowania
szpitali oraz innych mających znaczenie elementów dla skutecznego przeprowadzenia działań
ratowniczych, w promieniu 1 km dla lądowiska dla śmigłowców lub 3 km dla lądowiska dla statków
powietrznych innych niż śmigłowce, od punktu odniesienia lądowiska, opisanych na mapie w skali
1:25 000 lub większej,
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