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AD 1. LOTNISKA / LOTNISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW - WSTĘP
AERODROMES / HELIPORTS - INTRODUCTION

Rozdział ten zawiera informacje o lotniskach przeznaczonych dla
międzynarodowego lub krajowego ruchu lotniczego statków
powietrznych i jest podzielony na 2 części.

This chapter contains information on the aerodromes available for
international or domestic aircraft operations and is divided into 2
parts.

1. Część AD 1 zawiera informacje ogólne dotyczące organizacji
i funkcjonowania lotnisk:

1. Part AD 1 contains general information on the structure and
organisation of the aerodromes:

AD 1.1 stanowi zwięzły opis warunków, na jakich udostępniane są
lotniska oraz związane z ich wykorzystaniem służby i urządzenia;

AD 1.1 is a brief description of the conditions under which the
aerodromes and associated services and facilities are available
for use;

AD 1.2 stanowi zwięzły opis przepisów i zasad regulujących
ustanowienie służby ratowniczej i przeciwpożarowej oraz opis
ogólnych założeń planu odśnieżania lotnisk dostępnych do użytku
publicznego, na których zwykle występują opady śniegu;

AD 1.2 is a brief description of regulations and rules determining
the establishment of rescue and fire fighting services as well as
general snow plan considerations for aerodromes available for
public use at which snow conditions are normally liable to occur;

AD 1.3 zawiera wykaz wszystkich lotnisk i lądowisk szczegółowo
przedstawionych w AIP Polska (AD 2), AIP VFR (VFR AD 4) oraz
MIL AIP (MIL AD 4). Wykaz uzupełniony jest o graficzne
przedstawienie ich lokalizacji.

AD 1.3 contains the list of all the aerodromes presented in detail in
AIP Poland (AD 2), AIP VFR (VFR AD 4) and MIL AIP (MIL AD 4).
The list is accompanied by a graphical representation of their
locations.

AD 1.4 zawiera informacje dotyczące grupowania lotnisk/lotnisk
dla śmigłowców.

AD 1.4 contains information about the grouping of aerodromes
and heliports.

AD 1.5 zawiera informacje dotyczące statusu certyfikacji lotnisk. AD 1.5 contains information concerning the aerodrome
certification status.

2. Część AD 2 – “INTERNATIONAL AERODROMES” zawiera
informacje o lotniskach kontrolowanych dostępnych dla
międzynarodowego ruchu lotniczego. Nazwy i wskaźniki
lokalizacji ICAO tych lotnisk są podane poniżej:

2. Part AD 2 – “INTERNATIONAL AERODROMES” contains
information on the controlled aerodromes available for
international air traffic. The names and ICAO location indicators of
these aerodromes are listed alphabetically hereunder:

LOKALIZACJA KOD ICAO LOCATION ICAO CODE
Bydgoszcz EPBY Bydgoszcz EPBY
GDAŃSK im. Lecha Wałęsy EPGD GDAŃSK Lech Walesa EPGD
KRAKÓW/Balice EPKK KRAKÓW/Balice EPKK
Katowice - Pyrzowice EPKT Katowice - Pyrzowice EPKT
Lublin EPLB Lublin EPLB
ŁÓDŹ EPLL ŁÓDŹ EPLL
Warszawa/Modlin EPMO Warszawa/Modlin EPMO
POZNAŃ/Ławica EPPO POZNAŃ/Ławica EPPO
Warszawa-Radom EPRA Warszawa-Radom EPRA
Rzeszów - Jasionka EPRZ Rzeszów - Jasionka EPRZ
SZCZECIN/Goleniów EPSC SZCZECIN/Goleniów EPSC
Olsztyn - Mazury EPSY Olsztyn - Mazury EPSY
Chopina w Warszawie EPWA Warsaw Chopin Airport EPWA
WROCŁAW/Strachowice EPWR WROCŁAW/Strachowice EPWR
ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG

UWAGA: REMARK:
W FIR WARSZAWA nie ma wydzielonych lotnisk dla
śmigłowców (heliportów).

There are no separately designated heliports within the
WARSZAWA FIR.
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