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PRACE MODERNIZACYJNE NA LOTNISKU
ŻERNIKI (EPZE)

MODERNISATION WORKS AT ŻERNIKI
AERODROME (EPZE)

W latach 2020 – 2021 planowane jest przeprowadzenie
prac modernizacyjnych na lotnisku Żerniki. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić okresy
w których lotnisko będzie niedostępne dla ruchu
lotniczego. Każdorazowe wykonanie jakiejkolwiek
operacji lotniczej na lotnisku Żerniki bezwzględnie
wymaga uzyskania uprzedniej, indywidualnej zgody
zarządzającego lotniskiem, kontakt: +48-601-237-226.

Between the years 2020 and 2021, modernisation
works are planned to be carried out at Żerniki
aerodrome. During construction works, temporary
closure of the aerodrome for air traffic may be
expected. Each air operation to be conducted at
Żerniki aerodrome is strictly subject to a prior individual
permission of the Aerodrome Administration, contact:
+48-601-237-226.

1. Termin Dates

Termin rozpoczęcia prac: rozpoczęte. Date of commencement of works: in progress.

Termin zakończenia prac: 2021-12-31 EST. Date of completion of works: 2021-12-31 EST.

2. Wykaz zmian: List of works:

2.1 Budowa hangaru samolotowego wraz z nową płytą
postojową dla statków powietrznych.

Construction of a new aircraft hangar with a new
apron.

2.2 Modernizacja RWY o nawierzchni sztucznej wraz ze
stałym systemem oświetlenia pasa startowego.

Modernisation of the RWY with artificial surface and of
the permanent RWY lighting system.

2.3 Budowa nowego wskaźnika kierunku wiatru. Construction of a new wind direction indicator.

2.4 Budowa stałego ogrodzenia lotniska wraz z nowymi
drogami technicznymi.

Construction of a permanent aerodrome fencing with
new service roads.

2.5 Budowa nowych TWY B oraz TWY C wraz ze
związaną infrastrukturą techniczną.

Construction of new TWY B and TWY C with related
technical infrastructure.

3. Przewidywane ograniczenia Limitations expected

Likwidacja APN o nawierzchni naturalnej. Apron with natural surface removed.

Część TWY A zostaje czasowo wyłączona z
użytkowania.

Part of TWY A temporarily closed.

Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf.
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