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PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU RADOM-SADKÓW
(EPRA)

CONSTRUCTION WORKS AT RADOM-SADKÓW (EPRA)
AERODROME

1. ZADANIE 1 - PRACE BUDOWLANE NA DRODZE STARTOWEJ TASK 1 - CONSTRUCTION WORKS ON RWY

1.1 Rozpoczęcie prac budowlanych: rozpoczęte
Zakończenie prac budowlanych: 30 JUN 2022

Date of commencement: in progress
Date of completion: 30 JUN 2022

1.2 Zakres prac: Scope of works:

a) przebudowa drogi startowej i dostosowanie parametrów technicznych
do wymagań przepisów Unii Europejskiej;
b) wydłużenie drogi startowej o 500 m w kierunku wschodnim;
c) budowa odwodnienia drogi startowej na całej długości;
d) budowa kanalizacji kablowej;
e) zmiana lokalizacji świateł PAPI przy RWY 07/25;
f) budowa oświetlenia nawigacyjnego;
g) posadowienie systemu ILS kat. I.

a) reconstruction of the RWY and adaptation of technical parameters to the
rules of European Union;
b) extension of the RWY eastwards by 500 m;
c) construction of RWY drainage system on its entire length;
d) construction of cable channels;
e) change of location of RWY 07/25 PAPI;
f) construction of navigation lighting;
g) installation of Cat. I ILS.

2. ZADANIE 2 - BUDOWA DRÓG KOŁOWANIA I PŁYTY POSTOJOWEJ TASK 2 - CONSTRUCTION OF TWYs AND APN

2.1 Rozpoczęcie prac budowlanych: rozpoczęte
Zakończenie prac budowlanych: 30 JUN 2022

Date of commencement: in progress
Date of completion: 30 JUN 2022

2.2 Zakres prac: Scope of works:

a) budowa drogi kołowania szybkiego zjazdu w zachodniej części drogi
startowej;
b) przebudowa TWY E;
c) budowa płyty postojowej z miejscami postojowymi dla 9 statków
powietrznych kodu C oraz 2 statków powietrznych kodu E;
d) budowa płyty do odladzania z miejscami do jednoczesnego odladzania 2
statków powietrznych kodu C lub 1 kodu E;
e) budowa drogi kołowania szybkiego zjazdu we wschodniej części drogi
startowej;
f) przebudowa TWY A.

a) construction of rapid exit TWY in the western part of the RWY;

b) reconstruction of TWY E;
c) construction of apron with stands for 9 Code C aircraft and 2 Code E
aircraft;
d) construction of de-icing pad for simultaneus de-icing of 2 Code E aircraft
and 1 Code E aircraft;
e) construction of rapid exit TWY in the eastren part of RWY;

f) reconstruction of TWY A.

3. ZADANIE 3 - BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO TASK 3 - CONSTRUCTION OF PASSENGER TERMINAL

3.1 Rozpoczęcie prac budowlanych: rozpoczęte
Zakończenie prac budowlanych: 30 APR 2022

Date of commencement: in progress
Date of completion: 30 APR 2022

3.2 Zakres prac: Scope of works:

a) rozbiórka istniejącego terminala pasażerskiego;
b) budowa nowego terminala pasażerskiego.

a) demolition of the present passenger terminal;
b) construction of a new passenger terminal.

4. ZADANIE 4 - BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WEWNĘTRZNEGO I
ZEWNĘTRZNEGO

TASK 4 - CONSTRUCTION OF INTERNAL AND EXTERNAL ROAD
LAYOUT

4.1 Rozpoczęcie prac budowlanych: rozpoczęte
Zakończenie prac budowlanych: 31 AUG 2022

Date of commencement: in progress
Date of completion: 31 AUG 2022

4.2 Zakres prac: Scope of works:

a) budowa parkingu dla pojazdów samochodowych  w południowo-
zachodniej części lotniska;
b) budowa drogi zewnętrznej po zachodniej stronie lotniska;
c) budowa dróg dojazdowych i technicznych.

a) construction of a vehicle parking area in the south-western part of the
aerodrome;
b) construction of an external road in the western part of the aerodrome;
c) construction of access and service roads.
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5. ZADANIE 5 - BUDOWA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH TASK 5 - CONSTRUCTION OF ENCLOSED STRUCTURES

5.1 Rozpoczęcie prac budowlanych: rozpoczęte
Zakończenie prac budowlanych: 31 JUL 2022

Date of commencement: in progress
Date of completion: 31 JUL 2022

5.2 Zakres prac: Scope of works:

a) budowa obiektów administracji lotniska;
b) budowa hali dla pojazdów utrzymania nawierzchni lotniskowych;
c) budowa strażnicy dla lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej.

a) construction of aerodrome’s administrative buildings;
b) construction of a hall for surface maintenance vehicles;
c) construction of a fire station for aerodrome fire-fighting service.

6. OGRANICZENIA I UTRUDNIENIA LIMITATIONS AND OBSTRUCTIONS

6.1 Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego, w tym
dźwigów. Teren prowadzonych robót będzie ogrodzony i oznakowany.
Posadowienie i prace wszelkich urządzeń mogących stanowić przeszkody
lotnicze będzie koordynowane z Dyżurnym Operacyjnym Portu.

The construction works will be carried out with the use of construction
equipment, including cranes. The area of works will be fenced and marked.
The installation and operation of any facilities which may prove an obstacle to
aircraft will be co-ordinated with the Airport Duty Officer.

6.2 W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na lotnisku RADOM/
Sadków (EPRA) cywilna TWR nie będzie dostępna.

Due to conducted construction works at RADOM/Sadków (EPRA)
aerodrome, civil TWR will not be available.

6.3 W południowej części lotniska usytuowany został węzeł betoniarski o
wysokości 53 ft AGL/513 ft AMSL. 
PSN: 51°23’05,9”N 021°12’30,0”E
Brak oznakowania dziennego. Oznakowanie nocne jest zapewnione.

A batching plant with a height of 53 ft AGL/513 ft AMSL is situated in the
south part of the aerodrome. 
PSN: 51°23’05.9”N 021°12’30.0”E
No markings for day use. Markings for night use provided.

6.4 W związku z przebudową sieci energetycznej niedostępne jest oświetlenie
przeszkodowe na następujących budynkach: 
- PSN: 51°23’12,7”N 021°11’29,4”E, HGT: 38 ft AGL/662 ft AMSL,
RA032-2016-32,
- PSN: 51°23’13,7”N 021°11’29,4”E, HGT: 33 ft AGL/656 ft AMSL,
RA033-2016-33,
- PSN: 51°23’13,4”N 021°11’31,8”E, HGT: 34 ft AGL/656 ft AMSL,
RA034-2016-34.

Due to reconstruction of the power supply network the obstacle lighting is
unavailable on the following buildings:
- PSN: 51°23’12.7”N 021°11’29.4”E, HGT: 38 ft AGL/662 ft AMSL,
RA032-2016-32,
- PSN: 51°23’13.7”N 021°11’29.4”E, HGT: 33 ft AGL/656 ft AMSL,
RA033-2016-33,
- PSN: 51°23’13.4”N 021°11’31.8”E, HGT: 34 ft AGL/656 ft AMSL,
RA034-2016-34.

6.5 W czasie prac lotnisko jest niedostępne dla cywilnych statków powietrznych
z wyjątkiem lotów o statusie: HEAD, STATE, GARDA, MEDEVAC, HOSP,
HEMS. 
Wykonywanie lotów śmigłowców wojskowych możliwe po uprzedniej
konsultacji z MIL TWR z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

During construction works the aerodrome is unavailable for civil aircraft with
the exemptions of flights indicated as: HEAD, STATE, GARDA, MEDEVAC,
HOSP, HEMS.
Performing of flights by military helicopters is possible by prior arrangement
with MIL TWR, 48H in advance.

6.6 W związku z pracami budowlanymi na drodze startowej wojskowa służba MIL
PAR nie będzie zapewniana.

Due to construction works on the RWY MIL PAR will not be available.

6.7 Prace budowlane powodują zwiększoną aktywność ptaków na lotnisku i w
jego okolicy.

Due to construction works increased bird activity occurs on the aerodrome
and in the vicinity.

6.8 W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi droga startowa RWY
07/25 jest zamknięta. Wykonywanie low pass dozwolone na wysokości nie
mniejszej niż 150 m AGL.

Due to construction works RWY 07/25 is not available. Low pass operations
allowed on altitude not lower than 150 m AGL.

7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i ich wpływu na operacje
lotnicze będą publikowane w depeszach NOTAM. 

Detailed information on restrictions and their impact on flight operations will
be published by NOTAM.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu:
Tel. komórkowy: +48-887-781-080
Tel. komórkowy: +48-887-781-090

Additional information may be obtained from the Airport Duty Officer:
Mobile: +48-887-781-080
Mobile: +48-887-781-090

Niniejszy Suplement zastępuje SUP 95/20. This Supplement replaces SUP 95/20.

Patrz: mapa. See: chart.
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