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PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE-
PYRZOWICE (EPKT)

CONSTRUCTION WORKS AT KATOWICE-PYRZOWICE
(EPKT) AERODROME

1. ZADANIE 1 TASK 1

Rozbudowa APN 1 w kierunku wschodnim. Expansion of APN 1 eastwards.

Harmonogram prac Schedule of works

Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress

Termin zakończenia: 2021-11-30 EST Date of completion: 2021-11-30 EST

Ograniczenia i utrudnienia Limitations and obstructions

Rozbudowa płyty postojowej w kierunku wschodnim pomiędzy TWY E1,
obecnym stanowiskiem postojowym nr 1 na APN 1 oraz stanowiskiem
postojowym nr 94 na APN 3 (CARGO).

The apron will be expanded eastwards between TWY E1, current aircraft
stand No 1 on APN 1 and aircraft stand No 94 on APN 3 (CARGO).

Prace budowlane prowadzone będą na terenie lotniska w bezpośrednim
sąsiedztwie czynnej infrastruktury lotniskowej i obejmują budowę nowych
nawierzchni przeznaczonych dla statków powietrznych. 

The construction works will carried out at the aerodrome in the immediate
vicinity of operating aerodrome infrastructure and include a construction of
new surface for aircraft.

W trakcie robót wystąpią ograniczenia w dostępie do stanowiska
postojowego nr 1 na APN 1 oraz 94 na APN 3 oraz okresowe zamknięcia
TWY E1.

During the works, limitations in the access to aircraft stands No. 1 on APN 1
and No 94 on APN 3, and temporary closures of TWY E1 will occur.

W związku z ograniczeniami w dostępności infrastruktury pola ruchu
naziemnego należy spodziewać się wydłużonego czasu kołowania.

Due to the limitations in the availability of the movement area, extended time
of taxiing should be expected.

Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego,
którego wysokość robocza może mieć wpływ na wartości OCA (OCH) dla
standardowych odlotów instrumentalnych, standardowych dolotów
instrumentalnych oraz podejść instrumentalnych.

The construction works will be carried out, using construction equipment the
operating height of which may affect the values of OCA (OCH) for standard
instrument departures, standard instrument arrivals and instrument
approches.

Nowe stanowiska postojowe na APN 1: New aircraft stands on APN 1:

NUMER STANOWISKA/
PARKING POSITION

KOD REFERENCYJNY ACFT/
ACFT REFERENCE CODE

31 C (A321 NEO)

32 C (A321 NEO)

33 C (A321 NEO)

34 C (A321 NEO)

35 C (A321 NEO)

36 C (A321 NEO)

37 C (A321 NEO)

38 C (A321 NEO)

39 C (A321 NEO)
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Oddawanie do użytku operacyjnego będzie wykonywane zgodnie z
harmonogramem:

The parking stands will be put into operation in accordance with the schedule:

- etap I – zakończono (udostępnienie TWY E1 dla ruchu statków
powietrznych kodu D ICAO);

- stage I – completed (TWY E1 made available for the movement of ICAO
Code D aircraft);

- etap II – 30 NOV 2021 (zakończenie prac budowlanych i oddanie do
użytku operacyjnego TWY E1 dla kodu E ICAO oraz 9 stanowisk
postojowych kodu C ICAO tj. stanowiska 31-39).

- stage II – 30 NOV 2021 (construction works completed, TWY E1 for ICAO
Code E aircraft and 9 Code C aircraft stands. i.e. 31-39) put into operation.

Dokładne terminy oraz współrzędne punktów zatrzymania na stanowiskach
postojowych zostaną opublikowane w NOTAM.

The actual dates of putting into operation and coordinates for aircraft stand
stop lines will be published by NOTAM.

2. ZADANIE 2 TASK 2

Budowa hangaru obsługi technicznej dla 2 samolotów A321. Construcion of technical service hangar for two A321 type aircraft.

Harmonogram prac Schedule of works

Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress

Termin zakończenia: 2022-06-30 EST Date of completion: 2022-06-30 EST

Ograniczenia i utrudnienia Limitations and obstructions

Zakres prac obejmuje budowę hangaru obsługi technicznej dla 2 samolotów
A321 przy APN 1. 

The scope of works includes the construcion of technical service hangar for
two A321 type aircraft located at APN 1.

Obszar prowadzonych prac będzie wydzielony i oznakowany. The area of works  carried out will be designated and marked.

Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego
(dźwigi lub żurawie budowlane), których wysokość robocza może mieć wpływ
na wartości OCA (OCH) dla standardowych odlotów instrumentalnych,
standardowych dolotów instrumentalnych oraz podejść instrumentalnych. 

The construction works will be carried out, using construction equipment
(cranes or tower cranes) the operating height of which may affect the values
of OCA (OCH) for standard instrument departures, standard instrument
arrivals and instrument approches.

Szczegółowe informacje o powstałych ograniczeniach będą publikowane w
NOTAM.

Detailed information on the established limitations will be published by
NOTAM.

3. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i ich wpływu na operacje
lotnicze będą publikowane w NOTAM.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu:

Detailed information on the limitations and their impact on flight operations
will be published by NOTAM.
Additional information can be obtained from the Airport Duty Officer:

E-mail: dop@gtl.com.pl
Telefon: +48-32-392-7262
Tel. kom: +48-602-746-066
Faks: +48-32-392-7294

E-mail: dop@gtl.com.pl
Phone: +48-32-392-7262
Mobile: +48-602-746-066
Fax: +48-32-392-7294

Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 126/20. This Supplement replaces Supplement 126/20.

- KONIEC - - END -
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