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ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POLU RUCHU
NAZIEMNEGO LOTNISKA KRAKÓW-BALICE (EPKK)

CONSTRUCTION WORKS CONDUCTED IN THE
MOVEMENT AREA OF KRAKÓW-BALICE (EPKK)
AERODROME

ZADANIE 1 TASK 1

Budowa nowej APN po zachodniej części istniejącej płyty wraz z wykonaniem
nowych płytowych TWY.

Construction of new APN westwards of the existing APN together with
construction of new apron TWYs.

1. Harmonogram prac Schedule of works

Przewidywany okres trwania robót związanych z zadaniem to około
30 miesięcy. Dokładna data rozpoczęcia i zakończenia prac będzie
opublikowana za pomocą depeszy NOTAM.

Expected period of works related to the task is about 30 months. The exact
date of commencement and completion of works will be published by NOTAM
message.

2. Zakres prac Scope of works

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej APN w części zachodniej wraz
z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, która docelowo
pozwoli na wyznaczenie nowych stanowisk postojowych dla statków
powietrznych. Zakres prac przedstawiony został na załączonych mapach.
Roboty budowlane obejmują rozbiórkę istniejących obiektów kolidujących
z planowaną inwestycją, wykonanie nowej konstrukcji APN wyposażonej
w oświetlenie nawigacyjne, system odprowadzenia wód opadowych oraz
oświetlenie masztowe. Prace budowlane prowadzone będą za pomocą
oznakowanego sprzętu budowlanego, w tym przy pomocy dźwigów,
wyposażonych w oznakowanie dzienne i nocne. Wysokość sprzętu
budowlanego oraz zasięg jego pracy nie będzie ograniczał funkcjonowania
operacyjnie czynnych części Portu Lotniczego. Prace w rejonie po północnej
stronie od TWY B prowadzone będą w odległości bezpiecznej dla statków
powietrznych kodu E oraz pod nadzorem ATC.

The task includes expansion of the existing APN in the western part together
with construction and reconstruction of necessary technical infrastructure
which ultimately will allow to designate new aircraft stands. Scope of works is
depicted on the attached charts. The construction works includes demolition
of existing objects colliding with the planned investment, building new APN
structure equipped with navigation lights, rainwater drainage system and
mast lighting. The construction works will be carried out with the use of
marked construction equipment, including cranes equipped with day and
night signage. The height and working range of the construction equipment
will not limit functioning of operationally active parts of the Airport. Works in
the area northwards of TWY B will be carried out within a safe distance for
code E aircraft and with ATC assistance. 

3. Teren i zaplecze budowy Construction site and technical base

Roboty budowlane są prowadzone w rejonie zaznaczonym na mapach.
Prace prowadzone są przy użyciu sprzętu budowlanego (w tym dźwigów
samojezdnych) i oznakowane w sposób zgodny z EASA CS-ADR-DSN.Q
i EASA CS-ADR-DSN.R. Zaplecze budowy zlokalizowane jest w sąsiedztwie
rejonu wykonywanych prac – z dala od czynnych operacyjnie stref Portu
Lotniczego.

The construction works are carried out in the area depicted on charts. The
works are conducted with the use of construction equipment (including mobile
cranes) and marked in accordance with EASA CS-ADR-DSN.Q and EASA
CS-ADR-DSN.R. The technical base is located in the vicinity of construction
site – away from operationally active zones of the Airport.
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4. Utrudnienia i ograniczenia Limitations and obstructions

W związku z realizowanymi pracami, wyłączona została dla ruchu statków
powietrznych TWY G oraz ograniczono możliwość korzystania ze stanowiska
1L dla statków powietrznych o rozpiętości skrzydeł do 36 m. Dodatkowo
z uwagi na zawężenie części jezdnej fragmentu TWY Z do 15 m oraz
przesunięcie linii środkowej TWY na wschód na odcinku Z1 i Z2, przez
ww. TWY możliwe jest kołowanie tylko statków powietrznych kodu C o
rozpiętości skrzydeł do 36 m lub mniejszych. Statki powietrzne kodu D oraz E
mogą kołować poprzez TWY Z na odcinkach Z6, Z5, Z4 i Z3 z minimalną
prędkością tylko w asyście pojazdu FOLLOW ME. Przed kołowaniem zostaną
wprowadzone specjalne procedury zwiększające pas TWY do wartości
43,5 m od osi na odcinku Z5, Z4, polegające na wstrzymaniu ruchu kołowego
w rejonie płytowej drogi technicznej. Zmiany oraz szczegóły związane
z lokalnymi utrudnieniami będą publikowane za pomocą depeszy NOTAM.
Ruch pojazdów budowy prowadzony jest na wygrodzonym terenie budowy,
z dala od czynnych operacyjnie stref Portu Lotniczego. 

In relation to the conducted works, TWY G has been put out of use for aircraft
and possibility of using stand 1L by aircraft with a wingspan up to 36 m has
been limited. Additionally, due to the narrowing on the movement surface of a
segment of TWY Z to 15 m and movement of TWY centreline to the east
along segments Z1 and Z2, only code C aircraft with a wingspan up to 36 m
or smaller are allowed to taxi along the above-mentioned TWYs. Codes D
and E aircraft may taxi through TWY Z on segments Z6, Z5, Z4 and Z3 with a
minimum speed only with FOLLOW ME assistance. Special procedures
expanding TWY strip to 43.5 m from the centreline on the segments Z5, Z4
connected to grounding the traffic in the area of apron technical road will be
introduced before taxiing. Changes and details related to local obstructions
will be published by NOTAM. Movement of construction vehicles is conducted
within the fenced construction site, away from operationally active zones of
the Airport.

Patrz: mapy. See: charts.

- KONIEC - - END -
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