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PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU OLSZTYN-MAZURY
(EPSY)

CONSTRUCTION WORKS AT OLSZTYN-MAZURY
AERODROME  (EPSY)

1. ZAKRES PRAC SCOPE OF WORKS

Obszar prowadzenia robót budowalnych przedstawiono na załączniku
graficznym. W trakcie realizacji inwestycji planowane są następujące zadania:

The area of construction works is indicated in the graphical in the Appendix. The
following tasks are planned during the investment implementation:

a) rozbudowa systemu świateł podejścia na THR 01 do wymogów kat. II; expansion of the THR 01 approach lighting system to meet Cat II requirements;

b) budowa świateł linii centralnej RWY 01/19; construction of RWY 01/19 centre line lights;

c) budowa świateł strefy przyziemienia na THR 01; construction of THR 01 touchdown zone lights;

d) budowa świateł linii centralnej TWY BRAVO; construction of TWY BRAVO centre line lights;

e) budowa świateł na płaszczyznach do zawracania na RWY; construction of RWY turn pad lights;

f) budowa świateł miejsc oczekiwania przed RWY na TWY; construction of lights at RWY holding positions on TWYs;

g) budowa świateł ochronnych drogi RWY na TWY; construction of RWY guard lights on TWYs;

h) budowa świateł miejsc oczekiwania na TWY; construction of road-holding position lights on TWYs;

i) wymiana oraz uzupełnienie oznakowania pionowego w polu manewrowym
lotniska na oznakowanie podświetlane;

replacement and supplement of signs within the manoeuvring area with
illuminated signs;

j) dostosowanie oznakowania poziomego w polu ruchu naziemnego; adaptation of markings within the movement area;

k) wyrównanie pasa RWY oraz budowa powierzchni najazdowych (zdeletowanie)
przy fundamentach obiektów znajdujących się w wyrównanej części pasa RWY
zgodnie z wymaganiami CS.ADR-DSN.B.165 Obiekty na pasie RWY.

grading of the RWY strip and construction of delethalised surfaces next to the
foundations of objects situated on a graded portion of the RWY strip in
accordance with the provisions of CS.ADR-DSN.B.165 Objects on RWY strips.

2. UTRUDNIENIA I OGRANICZENIA LIMITATIONS AND OBSTRUCTIONS

2.1 Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego, w tym
dźwigów.

The works will be carried out using construction equipment including cranes.

2.2 Prace budowlane będą prowadzone etapami. The works will be carried out in stages.

2.3 Z powodu prac związanych z przygotowaniem infrastruktury energetycznej oraz
montażem nowego oświetlenia nawigacyjnego, w okresie całej inwestycji
planowane są ograniczenia w dostępności RWY 01/19, w tym także okresowe
zmniejszanie deklarowanej długości RWY i zawieszanie procedur.

Due to works related to the provision of energy infrastructure and installation of
new navigation lighting, limitations in the avilability of RWY 01/19 are anticipated
during the investment implementation, including temporary reduction of the
declared RWY distance and suspention of procedures.

2.4 Posadowienie i prace wszelkich urządzeń mogących stanowić przeszkody
lotnicze będą koordynowane z Dyżurnym Operacyjnym Portu.

The sites and operations of any facilities that may prove obstacles to air
navigation will be coordinated with the Airport Duty Officer.

2.5 Szczegółowe informacje na temat ograniczeń, ich wpływu na operacje lotnicze,
a także szczegółowe godziny zamknięcia RWY lub zmiany długości
deklarowanych i procedur będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem w
NOTAM.

Detailed information on the limitations, their impact on air operations, and
detailed hours of RWY closure or change to declared distances and procedures
will be published sufficiently in advance by NOTAM.

2.6 Zastrzega się możliwość anulowania NOTAM o zamknięciu RWY ze względu na
warunki atmosferyczne.

The right is reserved to cancel a NOTAM on RWY closure due to weather
conditions.



PAGE 1-2
STRONA 1-2

07/22AIRAC SUPObowiązuje od / Effective from  27 JAN 2022 Data publikacji / Publication date  30 DEC 2021

2.7 Zamiar przylotu na lotnisko Olsztyn-Mazury, samolotów nierozkładowych, w tym
samolotów lotnictwa ogólnego, powinien być zgłoszony do służb portu z co
najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem. Zarządzający lotniskiem zastrzega sobie
możliwość odmowy przyjęcia statku powietrznego w przypadku zgłoszeń po
terminie.

The intention of non-scheduled aircraft, including general aviation, to arrive at
Olsztyn-Mazury Airport should be notified to the airport services at least 10 days
in advance. The airport operator reserves the right to refuse to accept an aircraft
in case of late entries.

2.8 W trakcie realizacji inwestycji lotnisko Olsztyn-Mazury nie powinno być
planowane jako lotnisko zapasowe przy planowaniu operacji.

Olsztyn-Mazury aerodrome should not be planned as alternate aerorome when
operations are being planned.

3. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu
Lotniczego.

Additional information may be obtained from the Airport Duty Officer.

Telefon: +48-89-544-3410 Phone: +48-89-544-3410

Tel. kom.: +48-885-100-944 Mobile: +48-885-100-944

E-mail: dyżurny.operacyjny@mazuryairport.pl E-mail: dyżurny.operacyjny@mazuryairport.pl

Patrz: mapa. See: chart.

Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 20/21. This Supplement replaces Supplement 20/21.

- KONIEC - - END -
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