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PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU DARŁOWO
(EPDA)

CONSTRUCTION WORKS AT DARŁOWO (EPDA)
AERODROME

1. ZMIANA NUMERACJI MIEJSC POSTOJOWYCH
NA APN 1

CHANGE OF THE NUMBERING OF AIRCRAFT
STANDS ON APN 1

MIEJSCA POSTOJOWE
AIRCRAFT STANDS

SZEROKOŚĆ
LATITUDE

DŁUGOŚĆ
LONGITUDE

APRON 1

nr 5 zmiana na nr 1/
nr 5 CHG into nr 1 54°24‘20.69”N 016°21‘08.07”E

nr 1 zmiana na nr 2/
nr 1 CHG into nr 2 54°24‘21.52”N 016°21‘09.14”E

nr 2 zmiana na nr 3/
nr 2 CHG into nr 3 54°24‘22.71”N 016°21‘11.00”E

nr 3 zmiana na nr 4/
nr 3 CHG into nr 4 54°24‘23.95”N 016°21‘12.78”E

nr 4 zmiana na nr 5/
nr 4 CHG into nr 5 54°24‘25.14”N 016°21‘14.63”E

2. OGRANICZENIA W ZWIĄZKU Z PRACAMI
BUDOWLANYMI

RESTRICTIONS RELATED TO CONSTRUCTION
WORKS

2.1 W związku z kończącymi się pracami budowlanymi
wprowadza się następujące ograniczenia:

Due to construction works coming to an end, the
following restrictions are introduced:

- stanowiska postojowe 1-12 na APN 2 zostają
zamknięte ze względu na wybudowane hangary o
wysokości 14 m, na stanowiskach postojowych 1-10;
- odległość hangarów od osi TWY D: 24 m.

- aircraft stands 1-12 on APN 2 are closed due to the
erected hangars with a height of 14 m on aircraft
stands 1-10;
- distance from hangars to TWY D centre line: 24 m.

Oznakowania hangarów:
graficzne: brak.
świetlne: czerwone lampy.  

Signage of hangars:
graphical: none.
lighting: red lamps.

- pomiędzy byłymi stanowiskami postojowymi nr 11 i 10
na APN 2 powstał obiekt budowlany o wysokości 13 m;

- odległość obiektu budowlanego od osi TWY D: 23 m.

- between the previous aircraft stands 11 and 10 on
APN 2, a structure with a height of 13 m has been
constructed;
- distance from the structure to TWY D centre line:
23 m.

Oznakowanie obiektu budowlanego:
graficzne: brak.
świetlne: czerwone lampy.

Signage of the structure:
graphical: none.
lighting: red lamps.
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- ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk
postojowych na APN 1, na przylot na lotnisko
wymagane jest uzyskanie zezwolenia od
zarządzającego lotniskiem na co najmniej 24 HR przed
planowanym przylotem;

- due to a limited number of stands on APN 1, an
arrival to the aerodrome requires obtaining permission
from the aerodrome manager at least 24 HR before the
planned arrival.

- nie ma możliwości przekołowania ze stanowisk
postojowych z innego miejsca do startów i lądowań na
APN 1 lotniska Darłowo;

- relocation from aircraft stands from other place for
take-offs and landings on APN 1 at Darłowo
aerodrome is impossible;

2.2 Obowiązujące procedury Applicable procedures

Na czas trwania ograniczeń opisanych powyżej,
oddaje się do użytku dla śmigłowców inne miejsce do
startów i lądowań, oraz zlokalizowane przy nim
stanowiska postojowe oznaczone jako A1 do A5, a
także łączącą je tymczasową TWY G. Użycie przez
załogę statku powietrznego innego miejsca do startów
i lądowań jest możliwe poprzez wcześniejsze
zapoznanie się z opublikowanymi kartami
informacyjnymi.

For the duration of restrictions specified above, the
following facilities have been put into operation: other
place for take-offs and landings for helicopters, aircraft
stands marked as A1 to A5 located nearby and
temporary TWY G connecting the stands. The use of
other place for take-offs and landings by the aircraft
crew is possible by getting acquainted previously with
the published information sheet.

Z powodu braku widoczności z TWR miejsc
postojowych oraz płaszczyzn startów i lądowań,
operacje lotnicze na wyżej wymienionych miejscach
mogą odbywać się wyłącznie w warunkach do lotów
zgodnie z VFR. Wszelkie operacje wykonywane na
wyznaczonym miejscu muszą być poprzedzone
korespondencją radiową z TWR Darłowo. 

Due to the lack of visibility from the TWR of aircraft
stands and take-off and landing surfaces, the air
operations at the above-mentioned stands may be
carried out only under VFR. Any operations conducted
at the designated stand must be preceded by radio
contact with Darłowo TWR.

Dopuszcza się przebazowanie statku powietrznego
na/z płaszczyzn H5/H6 na lotnisko Darłowo bez
składania planu lotu. Dowódca statku powietrznego
informuje TWR Darłowo o zamiarze wykonania
przebazowania na/z płaszczyzn H5/H6 najpóźniej
podczas uruchomienia.

It is allowed to relocate the aircraft to/from H5/H6
surfaces to Darłowo aerodrome without filing a flight
plan. The pilot-in-command informs Darłowo TWR on
the intention to relocate to/from H5/H6 surfaces during
start-up at the latest.

Z wyjątkiem przebazowania, dowódca śmigłowca
planujący wykonywanie operacji lotniczych, z
wykorzystaniem innego miejsca do startów i lądowań
jest zobowiązany do:

Except relocation, the pilot-in-command of the
helicopter planning to carry out air operations with the
use of other place for take-offs and landings is obliged
to:

- zapoznania się z opublikowanymi kartami
informacyjnymi innego miejsca do startów i lądowań;

- get acquainted with the published information sheets
of the other place for take-offs and landings;

- złożenia standardowego planu lotu ICAO do
właściwego BOZ,

- file a standard ICAO flight plan to a relevant ARO,

- zapisu w polu 18 FPL informacji o starcie/lądowaniu
w następujący sposób:
RMK/DEP H5 lub H6 – (start z innego miejsca startów i
lądowań),
RMK/ARR H5 lub H6 – (lądowanie na innym miejscu
startów i lądowań).

- insert in Item 18 of FPL information on take-off/
landing in the following way:
RMK/DEP H5 or H6 – (take-off from the other place for
take-offs and landings),
RMK/ARR H5 or H6 – (landing at the other place for
take-offs and landings).
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2.3 Oznakowanie Markings

TWY są oznaczone niebieskimi lampami oraz białymi
liniami. Wjazd na tymczasowe stanowiska postojowe
jest oznaczony niebieskimi lampami. Strefa
przyziemienia i utraty siły nośnej zlokalizowanych
miejsc startów/lądowań jest oznaczona białymi
lampami.

TWYs are marked with blue lamps and white lines.
Entry into the temporary aircraft stands is marked with
blue lamps. Touchdown and lift-off area of the located
places for take-off and landings is marked with white
lamps.

Współrzędne miejsc startów/lądowań:
Płaszczyzna nr 5 - 54°25’10,11”N   016°21’48,82”E,
Płaszczyzna nr 6 - 54°25’08,94”N   016°21’46,22”E.

Coordinates of places for take-offs/landings:
Surface no. 5 - 54°25’10.11”N   016°21’48.82”E,
Surface no. 6 - 54°25’08.94”N   016°21’46.22”E.

Współrzędne miejsc postojowych: 
A1 - 54°25’07,78”N   016°21’36,55”E,
A2 - 54°25’09,88”N   016°21’38,89”E,
A3 - 54°25’11,14”N   016°21’41,73”E,
A4 - 54°25’12,39”N   016°21’44,60”E,
A5 - 54°25’13,76”N   016°21’47,51”E.

Coordinates of the stands:
A1 - 54°25’07.78”N   016°21’36.55”E,
A2 - 54°25’09.88”N   016°21’38.89”E,
A3 - 54°25’11.14”N   016°21’41.73”E,
A4 - 54°25’12.39”N   016°21’44.60”E,
A5 - 54°25’13.76”N   016°21’47.51”E.

Niniejszy Suplement zastępuje MIL SUP 06/20. This Supplement replaces MIL SUP 06/20.

Patrz: mapy. See: charts.

- KONIEC - - END -
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