
Regulamin i cennik 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.  

1.2. Opłata za lądowanie obowiązuję w przypadku przyziemienia statku powietrznego, nawet jeśli 
przyziemienie nastąpiło z zamiarem wykonania kolejnego lotu. 

1.3. Wysokość opłat za lądowania określa tabela: 
 

 
W GODZINACH PRACY 

LOTNISKA 
 

poniedziałek – piątek 
od 9:00 do 15:00 LMT 

 
za wyjątkiem dni świątecznych 

POZA GODZINAMI PRACY 
LOTNISKA 

 
poniedziałek – piątek 
do godz. 9:00 LMT 

 
poniedziałek – piątek 
po godz. 15:00 LMT 

 
sobota, niedziela, dni świąteczne 

samolot ultralekki 
wiatrakowiec 

motolotnia 

samolot bardzo lekki 
samolot lekki 
śmigłowiec 

samolot ultralekki 
wiatrakowiec 

motolotnia 

samolot bardzo lekki 
samolot lekki 
śmigłowiec 

Lądowanie 
 

zgłoszone 
wcześniej  

A 30,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 50,00 zł 

B 15,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 25,00 zł 

Lądowanie 
 

bez 
zgłoszenia 

A 40,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 

B 20,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 

 
A statki powietrzne: 

• użytkowane przez osoby fizyczne nie będące członkami rzeczywistymi Aeroklubu Śląskiego, 
• użytkowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne będące 

członkami rzeczywistymi Aeroklubu Śląskiego 
• użytkowane przez osoby prawne. 

B statki powietrzne: 
• użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne będące członkami rzeczywistymi Aeroklubu 

Śląskiego posiadających opłacone na bieżąco składki członkowskie.  
 
 
1.4. Zgłoszenie lądowania należy dokonać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej 

epkm.eu lub pocztą elektroniczną na adres: operacje@epkm.eu lub wiadomością tekstową 
(sms) o treści epkm.znaki_rejestracyjne_statku_powietrznego (np. epkm.spabc) na numer: 
4628. 

1.5. Użytkownicy mogą zawrzeć z Aeroklubem Śląskim, jako przedstawicielem zarządzającego 
lotniskiem, umowę abonamentową uprawniającą do nielimitowanej ilości lądowań i postoju na 
płycie lotniska w zamian za ryczałtową miesięczną opłatę, której wysokość określa tabela: 

 
 



 
samolot ultralekki 

wiatrakowiec 
motolotnia 

samolot bardzo lekki 
samolot lekki 
śmigłowiec 

Abonament 
(ryczałt)  

miesięczny  
na 

podstawie 
umowy z 

Aeroklubem 
Śląskim 

A 350,00 zł 450,00 zł 

B 250,00 zł 350,00 zł 

 
A statki powietrzne: 

• użytkowane przez osoby fizyczne nie będące członkami rzeczywistymi Aeroklubu Śląskiego, 
• użytkowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne będące 

członkami rzeczywistymi Aeroklubu Śląskiego 
• użytkowane przez osoby prawne. 

B statki powietrzne: 
• użytkowane do celów prywatnych przez osoby fizyczne będące członkami rzeczywistymi Aeroklubu 

Śląskiego posiadających opłacone na bieżąco składki członkowskie.  
 
1.6. Umowa abonamentowa jest zawierana na okres od 1 maja do 30 października. Poza tym okresem 

pobierane są opłaty określone w punkcie 1.3. 
1.7. Warunkiem zawarcia umowy abonamnatowej jest brak przeterminowanych należności wobec 

Aeroklubu Śląskiego. 
 

2. Opłaty postojowe 
 

2.1. Właściciele, użytkownicy lub piloci statków powietrznych nie będący stałymi użytkownikami  
ujętymi w Instrukcji operacyjnej lotniska lub nie posiadający podpisanej umowy abonamentowej 
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 50,00zł – dla samolotów, śmigłowców, motoszybowców, 
wiatrakowców, motolotni. 

2.3. 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, motoszybowiec, 

wiatrakowiec, motolotnię, 
3.2.3. 100,00zł – za każdy hangarowany samolot lub śmigłowiec bardzo lekki lub lekki. 

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. 900,00zł – za każdy szybowiec lub motolotnię, 
3.3.2. 1.000,00zł – za każdy hangarowany samolot lub śmigłowiec, motoszybowiec, 

wiatrakowiec, 
3.3.3. 1.400,00zł – za każdy samolot lub śmigłowiec bardzo lekki lub lekki. 

 
Podane w Regulaminie opłaty zawierają podatek VAT w wysokości 23%. 
 
 
Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Śląskiego nr 1/2019-04-28 i obowiązuje od 
dnia 01.05.2019 roku. 


