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PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU WROCŁAW-
STRACHOWICE  (EPWR)

CONSTRUCTION WORKS AT WROCŁAW-STRACHOWICE 
AERODROME (EPWR)

Na lotnisku Wrocław-Strachowice (EPWR) trwają prace budowlane
związane z budową nowej TWY A3 na przedłużeniu TWY A2 wraz
z budową hangaru z przyległą płaszczyzną przedhangarową.

Construction works related to construction of a new TWY A3 on the extension of
TWY A2 including the construction of a hangar with an adjacent apron are
conducted at EPWR Wrocław-Strachowice aerodrome (EPWR).  

1. TERMINY I CZAS (UTC) DATES AND TIMES (UTC)

Planowany termin rozpoczęcia: rozpoczęte. Date of commencement: in progress.

Planowany termin zakończenia: 31 AUG 2023 EST Date of completion: 31 AUG 2023 EST

2. UTRUDNIENIA I OGRANICZENIA LIMITATIONS AND RESTRICTIONS

2.1 Prace budowlane będą prowadzone w rejonie oznaczonym zgodnie z
załącznikiem graficznym. 

Construction works will be carried out within the area indicated in the graphical
Appendix.

2.2 Prace będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego i zostaną
oznakowane w sposób zgodny z wymogami stref wyłączonych z
użytkowania CS ADR-DSN.

The works will be carried out with the use of construction equipment and will be
marked in compliance with the requirements for areas excluded from use CS
ADR-DSN .

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

The works will be carried out with the use of construction equipment including
cranes.

2.4 Posadowienie i prace wszelkich urządzeń mogących stanowić przeszkody
lotnicze będą koordynowane oraz uzgadniane z właściwymi organami
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

The installation and operation of any facilities which may prove an obstacle to
aircraft will be co-ordinated and agreed with relevant authorities in compliance
with applicable regulations.

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

2.6 Dojazd do terenu robót zapewniony będzie wyznaczonymi drogami
dojazdowymi.

 Access to the construction site will be provided via access roads.

2.7 Kołowanie statków powietrznych powyżej kategorii C na stanowisko
postojowe nr 26 wyłącznie w asyście FOLLOW ME.

Taxiing to parking stand No. 26 of aircraft of ICAO Code above C is to be carried
out only with FOLLOW ME assistance.

3. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION

Informacje na temat ograniczeń, ich wpływu na operacje lotnicze będą
publikowane w NOTAM.

Information on the restrictions and their impact on air traffic will be published by
NOTAM.

Szczegółowych informacji na temat ograniczeń i ich wpływu na operacje
lotnicze udziela Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego:

Detailed information on the restrictions and their impact on air traffic may be
obtained from the Airport Duty Officer:

Godziny pracy: H24 Working hours:  H24

E-mail: dyzurny@airport.wroclaw.pl E-mail: dyzurny@airport.wroclaw.pl

Tel.: +48-71-3581-301/401 Phone: +48-71-3581-301/401

Tel. kom.: +48-601-449-492 Mobile: +48-601-449-492

Faks: +48-71-353-7728 Fax: +48-71-353-7728
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