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AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISKA / LOTNISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW
AERODROME / HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

1.1.1 Warunki ogólne General conditions
Cywilnym statkom powietrznym nie zezwala się na lądowanie na
lotniskach, które nie są wykazane w niniejszym AIP, oprócz przypadku
zaistnienia oczywistej awarii, uniemożliwiającej bezpieczne i zgodne z
przepisami kontynuowanie lotu lub otrzymania specjalnego zezwolenia na
lądowanie.

Civil aircraft are not permitted to land at any aerodrome not listed in this AIP
except for cases of evident emergency preventing from safe and legal
continuation of the flight or when special permission has been obtained. 

Służby publiczne i organy administracji publicznej korzystają z obiektów i
urządzeń lotniska w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
Zarządzający lotniskiem jest obowiązany udostępnić służbom publicznym i
organom administracji publicznej niezbędne obiekty i urządzenia.

Public services and authorities may use the aerodrome objects and
facilities in scope necessary for carrying out their duties. Access to
necessary objects and facilities must be provided to public services and
authorities by aerodrome operator.

Ze względu na dostępność lotnisk/lotnisk dla śmigłowców dla
użytkowników wyróżnia się lotniska użytku publicznego i lotniska użytku
wyłącznego. Lotnisko użytku publicznego jest otwarte dla wszystkich
statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez
zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości.

In terms of availability aerodromes/heliports are divided into available for
public and exclusive use. Aerodrome available for public use is open in
periods and hours established by aerodrome operator and made available
to the public. 

Wszystkie lotniska wymienione w niniejszym AIP są lotniskami użytku
publicznego.

All aerodromes listed in this AIP are airports available for public use.

Zarządzający lotniskami wymienieni są w szczegółowych opisach lotnisk
zawartych w części AD 2.

The aerodrome operators are listed in detailed aerodrome descriptions
contained in part AD 2.

W części GEN 1.6 znajduje się zestawienie przepisów krajowych i umów/
konwencji międzynarodowych, na których opierają się służby. 

Section GEN 1.6 lists the summary of national regulations and international
agreements/conventions on which the services are based.

W części GEN 1.7 znajduje się wykaz różnic w stosunku do norm,
zalecanych metod postępowania i procedur ICAO.

Section GEN 1.7 lists the differences from ICAO Standards,
Recommended Practices and Procedures.

1.1.2 Wykorzystanie wojskowych baz lotniczych Use of military air bases
Patrz MIL AIP Polska, rozdział MIL AD 1.1. See MIL AIP Poland, chapter MIL AD 1.1.

1.1.3 Procedury ograniczonej widzialności (LVP) Low Visibility Procedures (LVPs)
Szczegóły dotyczące procedur LVP dla konkretnego lotniska zawarte są w
pkt. AD 2.22 podczęść „Procedury z ograniczoną widzialnością (LVP)”.

Details of LVP procedures for specific aerodrome are contained in AD 2.22,
Subpart „Low Visibility Procedures (LVP)”.

1.1.4 Minima operacyjne lotniska Aerodrome operating minima
Minima operacyjne dla konkretnego lotniska zawarte są w pkt. AD 2.22
Procedury w locie.

Operational minima for specific aerodrome are contained in AD 2.22 Flight
procedures.

1.1.5 Inne informacje Other information
NIL NIL
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