Regulamin opłat lotniskowych obowiązujących na lotnisku
Katowice/Muchowiec
1. Opłata za lądowanie
1.1. Właściciele, użytkownicy lub piloci statków powietrznych obowiązani są do uiszczenia opłaty
za lądowanie w wysokości określonej w niniejszym regulaminie. Opłata za lądowanie musi
zostać uiszczona niezwłocznie po wylądowaniu u dyżurnego lub w biurze Aeroklubu
Śląskiego.
1.2. Opłata za lądowanie obowiązuję w przypadku przyziemienia statku powietrznego, nawet jeśli
przyziemienie nastąpiło z zamiarem wykonania kolejnego lotu.
1.3. Opłata za lądowanie jest pobierana w celu pokrycia części kosztów związanych z utrzymaniem
lotniska, w tym w szczególności: opłaty za zarządzanie lotniskiem, ochrony lotniska,
utrzymania nawierzchni lotniska (koszenie, odśnieżanie), podatku od nieruchomości, opłaty za
wieczyste użytkowanie.
1.4. Opłata za start/lądowanie wynosi:
1.4.1. 20,00 zł – dla samolotów i śmigłowców wykonujących operacje w godzinach pracy
lotniska publicznego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500 czasu
lokalnego, za wyjątkiem dni świątecznych, pod warunkiem zgłoszenia zamiaru
wykonania operacji do Aeroklubu Śląskiego,
1.4.2. 20,00 zł – dla samolotów i śmigłowców na stale stacjonujących na lotnisku EPKM,
których użytkownicy są ujawnieni w zatwierdzonej Instrukcji operacyjnej lotniska
Katowice Muchowiec, wykonujących operacje poza godzinami pracy lotniska
publicznego, pod warunkiem zgłoszenia zamiaru wykonania operacji do Aeroklubu
Śląskiego,
1.4.3. 50,00 zł – dla samolotów i śmigłowców nie bazujących na stale na lotnisku EPKM,
wykonujących operacje poza godzinami pracy lotniska publicznego, pod warunkiem
zgłoszenia zamiaru wykonania operacji do Aeroklubu Śląskiego.
1.5. Opłaty o których mowa w punkcie 1.4. będą podwyższone o 100% w przypadku nie spełnienia
warunku zgłoszenia zamiaru wykonania operacji do Aeroklubu Śląskiego.
1.6. Zgłoszenie operacji należy dokonać sms-em do dyżurnego lotniska na numer 728 809 287
mailem na adres operacje@epkm.eu lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej lotniska pod adresem epkm.eu.
2. Opłaty postojowe
2.1. Właściciele, użytkownicy lub piloci statków powietrznych obowiązani są do uiszczenia opłaty
postojowej za postój statku powietrznego na terenie lotniska przez czas dłuższy niż 4 godziny.
2.2. Opłata postojowa za każdy dzień wynosi 30,00zł – dla samolotów, śmigłowców,
motoszybowców, wiatrakowców, motolotni nie bazujących na stałe na lotnisku Katowice
Muchowiec, których użytkownikiem jest osoba prawna lub fizyczna inna niż Aeroklub Śląski.
2.3. Postój statku powietrznego odbywa się w miejscu wyznaczonym przez dyżurnego
operacyjnego lotniska lub pracownika ochrony.
2.4. Postój statku powietrznego na terenie lotniska nie jest chroniony. Aeroklub Śląski nie
odpowiada za szkody wyrządzone w stacjonującym statku powietrznym przez osoby trzecie.
3. Opłaty hangarowe
3.1. Właściciele, użytkownicy lub piloci statków powietrznych obowiązani są do uiszczania opłaty
hangarowej za pozostawienie statku powietrznego w hangarze Aeroklubu Śląskiego.
3.2. Opłata za hangarowanie za każdą rozpoczętą dobę wynosi:
3.2.1. 50,00zł – za każdy hangarowany szybowiec lub motolotnię,
3.2.2. 80,00zł – za każdy hangarowany samolot lub śmigłowiec ultralekki (do 450kg
MTOM), motoszybowiec, wiatrakowiec, motolotnię,
3.2.3. 100,00zł – za każdy hangarowany samolot lub śmigłowiec powyżej 450kg MTOM.

3.3. Właściciele lub użytkownicy chcący pozostawić w hangarze Aeroklubu Śląskiego statek
powietrzny na okres dłuższy niż 10 dób, mogą wnieść opłatę ryczałtową za każdy rozpoczęty
miesiąc hangarowania w wysokości:
3.3.1. 600,00zł – za każdy szybowiec lub motolotnię,
3.3.2. 1000,00zł – za każdy hangarowany samolot lub śmigłowiec ultralekki (do 450kg
MTOM), motoszybowiec, wiatrakowiec,
3.3.3. 1400,00zł – za każdy samolot lub śmigłowiec powyżej 450kg MTOM.
Podane w Regulaminie opłaty zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Śląskiego nr 6/2018-06-29 z dnia
29.06.2018r. i obowiązuje od dnia 15.07.2018r.

