
PHU POLINAR 

ul. Miedziana 17 

31-567 Kraków 

Egzemplarz nr ..... 

INSTRUKCJA OPERACYJNA
L DOWISKA  

„POLINAR KRAKÓW-D BIE”  

Poło enie l dowiska: 31-567 Kraków, ul. Ofiar D bia 14 

Gmina: Kraków 

Powiat: Kraków 

Województwo: Małopolskie 

Kraków, dnia 15 sierpnia 2013 r. 



STRONA WOLNA 



INSTRUKCJA OPERACYJNA L DOWISKA 
 „POLINAR KRAKÓW-D BIE” 

INOP 

WYKAZ U YTKOWNIKÓW INSTRUKCKJI 

Numer egz. Nazwa u ytkownika  

1.  PHU POLINAR  

2.  Urz d Lotnictwa Cywilnego  

3.  Polska Agencja eglugi Powietrznej  

4.  POLINAR S.A. 



INSTRUKCJA OPERACYJNA L DOWISKA 
 „POLINAR KRAKÓW-D BIE” 

INOP 

STRONA WOLNA  



INSTRUKCJA OPERACYJNA L DOWISKA 
 „POLINAR KRAKÓW-D BIE” 

INOP 

Ka da wprowadzona zmiana lub uzupełnienie musz  by  uzgodnione i zarejestrowane. Zmiana musi by  zaznaczona w 
stopce strony z podaniem numeru i daty zmiany. Za aktualizacj  instrukcji odpowiedzialny jest Zarz dzaj cy 
L dowiskiem  

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA 

STRONA NR  ZMIANA NR/ROK  
DATA 

OBOWI ZYWANIA 
PODPIS  

1 z 14 0/2013   

2 z 14 0/2013   

3 z 14 0/2013   

4 z 14 0/2013   

5 z 14 0/2013   

6 z 14 0/2013   

7 z 14 0/2013   

8 z 14 0/2013   

9 z 14 0/2013   

10 z 14 0/2013   

11 z 14 0/2013   

12 z 14 0/2013   

13 z 14 0/2013   

14 z 14 0/2013   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



INSTRUKCJA OPERACYJNA L DOWISKA 
 „POLINAR KRAKÓW-D BIE” 

INOP 

OBOWI ZUJ CA LISTA KONTROLNA STRON  

STRONA DATA 

1.  15 sierpie   2013 

2.  15 sierpie   2013

3.  15 sierpie   2013

4.  15 sierpie   2013

5.  15 sierpie   2013

6.  15 sierpie   2013

7.  15 sierpie   2013

8.  15 sierpie   2013

9.  15 sierpie   2013

10.  15 sierpie   2013

11.  15 sierpie   2013

12.  15 sierpie   2013

13.  15 sierpie   2013

14.  15 sierpie  2013 



INSTRUKCJA OPERACYJNA L DOWISKA 
 „POLINAR KRAKÓW-D BIE” 

INOP 

SPIS TRE CI

CZ  ADMINISTRACYJNA ...................................................................................................... 1-8

1. DANE OPERACYJNO – TECHNICZNE .................................................................................. 9 

1.1. Współrz dne geograficzne punktu odniesienia l dowiska wg WGS-84 

1.2. Odległo  l dowiska do najbli szej miejscowo ci 

1.3. Informacje dotycz ce powierzchni terenu l dowiska 

1.4. Cz stotliwo , sygnał radiowy 

1.5. Wzniesienie punktu odniesienia l dowiska nad poziom morza 

1.6. Opis przeznaczenia l dowiska 

1.7. Okre lenie warunków korzystania z l dowiska

2. CHARAKTERYSTYKA L DOWISKA ............................................................................... 10-11 

2.1. Wymiary drogi startowej /pola wzlotów 

2.2. Główny kierunek startu/l dowania 

2.3. Oznaczenie drogi startowej/pola wzlotów 

2.4. Opis rodzaju nawierzchni l dowiska – pasa startowego/drogi startowej 

2.5. Obsługa statków powietrznych /techniczna migłowców 

2.6. Ogrodzenie 

2.7. Oznaczenie strefy przyziemienia 

2.8. Droga dojazdowa 

2.9. Przestrze  powietrzna 

2.10. Charakterystyka przedpola 

2.11. Procedury wykonywania lotów z l dowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych 

3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE .............................................................................................. 10-11 

3.1. Pola awaryjnych l dowa

3.2. Zasady wznowienia orientacji 

3.3. L dowiska (lotniska) zapasowe 

4. WSKA NIK KIERUNKU WIATRU ......................................................................................... 12

5. POMOCE RADIONAWIGACYJNE ......................................................................................... 12

6. POMOC MEDYCZNA ............................................................................................................. 12 

7. POSTERUNEK POLICJI ........................................................................................................ 12

8. STRA  PO ARNA ................................................................................................................. 12 

9. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE ..................................................................................... 13 

9.1. Zgłaszaj cy l dowisko 

9.2. U ytkownik l dowiska  

9.3. U ytkownicy l dowiska bazuj cy na stałe 

10. Ł CZNO  Z AMC/ATS ....................................................................................................... 14 

11. OSŁONA METEOROLOGICZNA ........................................................................................... 14 



INSTRUKCJA OPERACYJNA L DOWISKA 
 „POLINAR KRAKÓW-D BIE” 

INOP 

ZAŁ CZNIKI: 

Zał cznik nr 1: plan l dowiska 

Zał cznik nr 2: plan ratowniczy 

Zał cznik nr 3: dokument potwierdzaj cy zgod  posiadacza nieruchomo ci, na której znajduje si

l dowisko, wraz z dokumentem po wiadczaj cym tytuł prawny do nieruchomo ci. 

Zał cznik nr 4: podłu ne oraz porzeczne profile pól wznoszenia podej cia w skali pionowej 1:1000  

i poziomej 1:500 odpowiednie do przeznaczenia l dowiska: 1:6, 1:2 ( migłowce);  

Zał cznik nr 5: szkic przedstawiaj cy elementy l dowiska.  

Zał cznik nr 6: pozytywna opinia  prezydenta miasta w zakresie wykorzystania nieruchomo ci na cele 

lotnicze 

Zał cznik nr 7: map  obszaru l dowiska w skali 1:25 000 lub wi kszej, z oznaczon  granic  l dowiska oraz 

wskazuj c  istniej ce przeszkody lotnicze w promieniu 3000 m od punktu odniesienia 

l dowiska. 



INSTRUKCJA OPERACYJNA L DOWISKA 
 „POLINAR KRAKÓW-D BIE” 

INOP 

1. DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE 

1.1. Współrz dne geograficzne punktu odniesienia l dowiska według WGS-84:  

- szeroko  geograficzna: 50°03’18” N 

- długo  geograficzna:  19°58’32” E 

- punkt odniesienia : rodek TLOF

1.2. Odległo  l dowiska od najbli szej miejscowo ci: 

L dowisko POLINAR KRAKÓW-D BIE znajduje si  w Krakowie przy ul. Ofiar D bia 14 na kierunku 

GEO 170°/350° 

1.3. Informacje dotycz ce poło enia l dowiska: 

L dowisko POLINAR KRAKÓW-D BIE poło one jest w CTR Kraków, 2,7 km wsch. Wsch. Płd. Od 

centrum Krakowa, na elbetowej płycie stropowej parkingu na terenie firmy PHU Polinar z siedzib  w 

Krakowie ul. Miedziana 17, b d cej własno ci  Wła ciciela terenu, jest l dowiskiem wyniesionym. 

L dowisko w stosunku do lotniska Kraków-Balice (ARP) usytuowane jest na kierunku/azymut 255° w 

odległo ci 9,4 km (5,1 NM). L dowisko znajduje si  około 11 km przed THR 25 lotniska EPKK i około 

5,8 km na południe od jego osi drogi. 

1.4. Cz stotliwo , sygnał radiowy radiostacji korespondencyjnej l dowiska: 

L dowisko nie posiada radiostacji korespondencyjnej. 

1.5. Wzniesienie punktu odniesienia l dowiska nad poziom morza: 

Wysoko  bezwzgl dna HRP 715 ft (199 m) AMSL, dla l dowiska wyniesionego  

 Wysoko  wzgl dna HRP 32 ft (9 m) AGL) 

1.6. Opis przeznaczenia l dowiska: 

Z  l dowiska dozwolone s  operacje lotnicze VFR w dzie  dla migłowców o całkowitej masie 

startowej (MTOW) do 3.700 kg i maksymalnym wymiarze migłowca do 14 metrów. 

1.7. Okre lenie warunków korzystania z l dowiska 

L dowisko całoroczne, czynne codziennie w godzinach od wschodu do zachodu sło ca. 

Telefon kontaktowy dotycz cy przylotów: tel +48 12 414 25 66, fax +48 12 414 12 66, 

Obowi zkowy kontakt telefoniczny z Zarz dzaj cym w przypadku przylotów - z wyprzedzeniem co 
najmniej 24 H. 
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2. CHARAKTERYSTYKA L DOWISKA  

2.1. Wymiary pola wzlotów FATO: 

- długo  85 m,  

- szeroko  21 m.  

Strefa przyziemienia TLOF: 

- długo  12 m 

- szeroko  15 m 

2.2. Główny kierunek startu/l dowania:  

- główny kierunek startu 170° GEO  

- główny kierunek l dowania 350° GEO  

2.3. Oznaczenia pola wzlotów: 

Strefa FATO oznaczona jest za pomoc  namalowanego paska szeroko ci `15 cm farb  kontrastuj c

z podło em po obwodzie pola. 

Strefa TLOF oznaczona jest za pomoc  namalowanego paska szeroko ci 15 cm farb  kontrastuj c  z 

podło em po obwodzie pola. W osi symetrii pola TLOF namalowana jest litera „H” w kolorze 

kontrastuj cym z tłem. 

2.4. Opis rodzaju nawierzchni l dowiska: 

Rodzaj nawierzchni FATO i TLOF – wylewka betonowa na płycie elbetowej o wymiarach zgodnie z 

pkt.2.1 z uwzgl dnienie maksymalnej długo ci i ci aru migłowca zgodnie z pkt.1.6. 

2.5. Obsługa statków powietrznych/techniczna migłowca 

Mo liwo  postoju migłowca w porze nocnej na płycie l dowiska w uzgodnieniu z Zarz dzaj cym. 

Teren zamykany i pilnowany, bez dost pu osób nieuprawnionych. 

2.6. Ogrodzenie: 

Teren na którym znajduje si  l dowisko jest ogrodzony siatk  stalow  ocynkowan  o wysoko ci 1,5 

m. Ogrodzenie posiada zamontowane dwie bramy wjazdowe zamykane na kłódki. Dost p do kluczy 

maj  tylko osoby upowa nione przez Zarz dzaj cego l dowiskiem. 

2.7. Oznaczenie strefy przyziemienia:  

Litera H 

2.8. Droga dojazdowa: 

Dojazd do l dowiska oraz wjazd na l dowisko od ul. Miedzianej w Krakowie drog  publiczn , ostatni 

odcinek drog  o nawierzchni betonowej po terenie własnej Nieruchomo ci. Teren ogrodzony, wjazd 

przez zamykan  na kłódk  bram  wjazdow . 

2.9. Przestrze  powietrzna:  
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L dowisko znajduje si  w kontrolowanej przestrzeni powietrznej klasy C – CTR Kraków. 

Poza granicami CTR Kraków jest przestrze  klasy G – sektor FIS Kraków. 

2.10. Charakterystyka przedpola:  

W kierunku południowym w bezpo rednim s siedztwie l dowiska znajduje si  rzeka Wisła oraz linie 

energetyczne o wysoko ci 17 metrów w odległo ci około 500 metrów. 

Po stronie zachodniej znajduj  si  k py drzew o wysoko ci około 15 metrów w odległo ci około 100 

metrów.  

Po stronie wschodniej znajduj  si  k py drzew o wysoko ci około 15 metrów w odległo ci około 100 

metrów. 

a) Opis istniej cych przeszkód lotniczych: 

l.p. Rodzaj obiektu 

Wysoko  Wysoko  Oznakowanie 

Kierunek 
GEO 

od HRP  
[˚] 

Odległo  od 
HRP 
[m] [m] [m] 

przeszkody 
lotniczej 

dzienne nocne 
n.p.m n.p.t

1 Linia energetyczna 215 17 tak nie 355 500 

b) Obiekty charakterystyczne: 

l.p. Rodzaj obiektu 

Wysoko  Wysoko Oznakowanie 
obiektu 

charakterystycznego
Kierunek 

GEO 
od HRP 

 [˚] 

Odległo  od 
HRP 
 [m] 

[m] [m]

dzienne nocne n.p.m n.p.t

1 Kominy EC Ł g 460 262 tak tak 81 2800 

2 
Biurowiec Cracovia Bussines 
Center 

303 105 tak tak 260 1500 

2.11. Procedury wykonywania lotów z l dowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych dotycz cych 

ich wykonywania: 

a) procedury wykonywania lotów;  

L dowisko znajduje si  w CTR lotniska Kraków-Balice. Wszystkie loty nale y wykonywa  według 

przepisów obowi zuj cych w przestrzeni klasy „C”.  

Loty VFR w dzie , w warunkach nie gorszych ni : 

 pułap chmur jest ni szy ni  450 m lub, 

 widzialno  przy ziemi jest mniejsza ni  5 km. 

              Na pro b  dowódcy SP organ kontroli ruchu lotniczego mo e wyda  zezwolenie na wykonanie 

              cz ci lotu lub całego lotu w strefie kontrolowanej lotniska, jako lotu specjalnego VFR w dzie ,  

              w  warunkach meteorologicznych w tej strefie nie gorszych ni : 
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 widzialno  przy ziemi nie mniej ni  1500 m 

 lot b dzie wykonywany z dala od chmur 

              Załoga statku powietrznego przed wykonaniem operacji lotniczej z terenu L dowiska Polinar   

              Kraków-D bie, zobowi zana jest ka dorazowo: 

 zło y  plan lotu 

 przed uruchomieniem silnika nawi za  ł czno  z TWR Kraków 123,250 MHz i uzyska

zgod  na lot oraz otrzyma  warunki wykonywania lotu w CTR Kraków 

 pozostawa  na ł czno ci z TWR Kraków do chwili opuszczenia CTR Kraków. 

             Operacje startów i l dowa  z L dowiska Polinar Kraków-D bie nale y wykonywa  według  

             przepisów obowi zuj cych w klasie przestrzeni „C”. 

b) kierunki i wysoko ci kr gów;  

 kr g północny 

c) przebieg planowanych tras dolotowych/odlotowych z/do l dowiska;  

 starty powinny odbywa  si  kursem GEO 170° i dalszy lot korytem Wisły z omini ciem 

zwartej zabudowy miasta korytem  

 doloty winny odbywa  si  korytem rzeki Wisły a nast pnie od koryta rzeki Wisły z kursem 

GEO 350° do miejsca l dowania 

d) ograniczenia lokalne dotycz ce wykonywania lotów na l dowisku; 

 na l dowisko b d  przyjmowane tylko statki powietrzne, które z wyprzedzeniem 24 H 

zgłosiły telefonicznie  do Zarz dzaj cego l dowiskiem ch  l dowania i uzyskały na to 

jego zgod

e) strefa lotów akrobacyjnych, je eli została wyznaczona.  

 nie ma zastosowania 

3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE  

3.1. Pola awaryjnych l dowa : 

Na kierunku wschodnim w odległo ci około 300 metrów znajduj  si  nieu ytki i ł ki przyległe do koryta 

rzeki Wisły, ograniczone wałem przeciwpowodziowym wzdłu  koryta rzeki, bez jakiejkolwiek 

zabudowy i przeszkód terenowych. 

3.2. Zasady wznowienia orientacji :

 wzrokowo według koryta rzeki Wisła, L dowisko POLINAR KRAKÓW-D BIE jest równoległe 

do Stopnia wodnego D bie na rzece Wisła 

 radiowo: 

   Kraków TWR, znak wywoławczy KRAKÓW WIE A (123,250 MHz) 
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   FIS Kraków, znak wywoławczy KRAKÓW INFORMACJA (119,275 MHz) 

   Kraków APP, znak wywoławczy KRAKÓW ZBLI ANIE (121,075 MHz) 

3.3. L dowiska (lotniska) zapasowe: 

 Lotnisko Kraków-Balice (EPKK)  50°04’40” N, 019°47’05” E, cz stotliwo  radiowa 122,250 

MHz, kierunek KDG 283°, odległo  około 13,4 km 

 Lotnisko Pobiednik Wielki (EPKP)  50°05’23” N,  020°12’06” E, znak wywoławczy POBIEDNIK 

RADIO, cz stotliwo  radiowa 122,400 MHz, kierunek KDG 075°, odległo  17,4 km. 

4. WSKA NIK KIERUNKU WIATRU 

Wska nik kierunku wiatru – r kaw biało-czerwony umieszczony na maszcie od strony północno-
wschodniej l dowiska w rejonie poza cie k  podej cia. 

5. POMOCE RADIOKOMUNIKACYJNE 

Na wyposa eniu s  radiotelefony przeno ne YAESU typ VXA700, pracuj ce na pa mie cz stotliwo ci 
komunikacyjnych w lotnictwie w zakresie 118,00 do 136,765 MHz, zapewniaj ce mo liwo  stałej 
ł czno ci ze słu bami kontroli ruchu lotniczego. 
Pomoce radionawigacyjne – brak pomocy. 

6. POMOC MEDYCZNA 

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kraków, ul. Łazarza 14 
Telefon alarmowy: 999, odległo  od l dowiska około 1,5 km 

7. POSTERUNEK POLICJI 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków, ul. Mogilska 109 
Telefon alarmowy: 997, odległo  od l dowiska około 1,0 km 

8. STRA  PO ARNA 

Komenda Wojewódzka Stra y Po arnej w Krakowie, Kraków, ul.Westerplatte 19 
Telefon alarmowy: 998, odległo  od l dowiska około 2,5 km. 

9. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

9.1. Wła ciciel terenu pod l dowisko: 

PHU POLINAR, 31-567 Kraków, ul. Miedziana 17 

Tel. +48 12 414 25 66, fax: +48 12 414 12 66, E-mail: robinson@polinar.pl  

9.2. Zarz dzaj cy l dowiskiem: 

PHU POLINAR, 31-567 Kraków, ul. Miedziana 17 

Tel. +48 12 414 25 66, fax: +48 12 414 12 66, E-mail: robinson@polinar.pl  

9.3. U ytkownik/u ytkownicy l dowiska (bazuj cy na stałe na l dowisku):  

a) PHU POLINAR, 31-567 Kraków, ul. Miedziana 17 

Tel. +48 12 414 25 66, fax: +48 12 414 12 66, E-mail: robinson@polinar.pl  

b) POLINAR S.A., 31-010 Kraków, Rynek Główny 28 

Tel. +48 12 414 25 66, fax: +48 12 414 12 66, E-mail: robinson@polinar.pl  
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10. Ł CZNO  Z AMC/ATS 

AMC POLSKA (Zespół ASM-2) 
Tel: +48 22 574 57 32 

Fax: +48 22 574 57 38 

AMC POLSKA (Zespół ASM-3) 
Tel:+48 22 574 57 33 (do 5735) 

Fax: +48 22 574 57 37 

Biuro Odpraw Załóg Kraków-Balice 

Tel. +48 12 285 63 42 

Tel. +48 22 574 75 80 

Fax: +48 12 285 63 42 

11. OSŁONA METEOROLOGICZNA  

Dane i informacje meteorologiczne, w tym dedykowane dla potrzeb operacyjnej działalno ci l dowiska 
mog  by  pozyskiwane bezpo rednio telefonicznie w :  

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 

Tel. +48 12 639 81 51 
Tel. +48 12 639 81 52 
Tel. +48 22 503 112 150 
Fax.+48 12 425 19 73 

       lub ze strony internetowej:  http://awiacja.imgw.pl  
        
       S  to informacje takie jak: 
       - komunikat meteorologiczny 
       - prognoza zjawisk meteorologicznych 
       - ostrze enia meteorologiczne 
       - ostrze enia hydrologiczne 
       - informacje o oblodzeniach 
       - informacje o turbulencjach 
       - informacje o zjawiskach burzowych 
       - mapy radarowe 
       - mapy wiatrowe 
      Przy kompletowaniu dokumentacji na lot dowódca SP ma obowi zek sprawdzenia komunikatu  
      meteorologicznego i ostrze e  meteorologicznych rejonu l dowiska, trasu lotu oraz miejsca l dowania. 

  

                                                                                                                     Zarz dzaj cy 

                                                                                                            (imi , nazwisko, piecz tka) 

Uwaga: W czasie wykonywania lotów niniejsza instrukcja powinna by  dost pna na l dowisku. 



Zał cznik nr 2. 

PLAN RATOWNICZY L DOWISKA 
POLINAR KRAKÓW-D BIE 

1) Główne elementy infrastruktury l dowiska. 

L dowisko wyniesione o wymiarach 85 metrów x 21 metrów, maksymalna 
ró nica wysoko ci do terenu 9 metrów. 
Drogi ewakuacyjne: dwie klatki schodowe dla ruchu pieszego i droga 
dojazdowa betonowa dla ruchu pieszego i transportu kołowego. 
W bezpo rednim s siedztwie na poziomie „0” dost p do biura z telefonem, 
faksem i Internetem. 

2) Ogólna informacja o statkach powietrznych najcz ciej wykonuj cych starty i 
l dowania z l dowiska: 
Najcz ciej operacje startów i l dowa  wykonywane s  przez migłowce 
Robinson R44 i R44II, R22, planowane R66 oraz Eurocopter EC120 i EC130. 

3) Instrukcja alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w działaniu 
ratowniczym. 

Osoba wyznaczona przez Zarz dzaj cego l dowiskiem jest obecna przy 
operacjach startu i l dowania. 
W przypadku zaistnienia zdarzenia lotniczego, w którym mog  by
poszkodowane osoby, osoba ta powiadamia w pierwszej kolejno ci na numery 
alarmowe: Pogotowie Ratunkowe (tel. 999 lub 112) i Stra  Po arn  (tel. 998 lub 
112) oraz Pa stwow  Komisj  Badania Wypadków Lotniczych (tel. 500-233-
233) i organizuje we własnym zakresie pomoc dora n  z wykorzystaniem 
dost pnych osób, rodków sanitarnych  i ga niczych oraz zabezpiecza teren do 
czasu przyjazdu jednostek wyspecjalizowanych. 

4) Opis zabezpieczenia ratowniczego i ga niczego w trakcie wykonywania 
operacji lotniczych na l dowisku. 

W trakcie operacji startów i l dowa  na l dowisku znajduje si  osoba 
wyznaczona przez Zarz dzaj cego. Osoba ta jest odpowiedzialna za 
bezpiecze stwo wykonywania operacji lotniczych i nie dopuszczania osób 
nieupowa nionych na teren l dowiska oraz organizowania akcji ratunkowych i 
zabezpieczaj cych w przypadku zaistnienia zdarzenia lotniczego. 



L dowisko wyposa one jest w sprz t ga niczy w postaci agregatu pianowego 
oraz dodatkowo ga nicy pianowej. 

W przypadku planowanego postoju migłowca na płycie, migłowiec jest 
ustawiany przez załog migłowca przy udziale osoby wyznaczonej przez 
Zarz dzaj cego, w miejscu umo liwiaj cym bezpieczny start lub l dowanie 
innego migłowca. 

Teren l dowiska jest ogrodzony siatk  i zamykany, uniemo liwiaj c dost p 
osób nieupowa nionych. 

Na terenie l dowiska nie s  wykonywane operacje tankowania migłowców. 

5) Opis terenu l dowiska, kierunków podej cia i wznoszenia, pól l dowa
awaryjnych, usytuowania szpitali i innych maj cych znaczenie dla skutecznego 
przeprowadzenia działa  ratowniczych: 

L dowisko umiejscowione jest w bezpo rednim s siedztwie koryta rzeki Wisła. 
Główny kierunek podej cia do l dowania 350° GEO, główny kierunek startu 
170° GEO. 
Awaryjne l dowanie mo e odbywa  si  wzdłu  koryta rzeki Wisła na ł kach i 
miejscach niezabudowanych. 

L dowisko Polinar Kraków-D bie znajduje si  w bezpo rednim s siedztwie 
zespołu szpitali UJ w Krakowie przy ul. Kopernika i ul. niadeckich, na terenie 
którego znajduje si  l dowisko dla potrzeb LPR, w linii prostej jest to odległo
ok. 1,5 km. Drog  kołow  odległo  z l dowiska Polinar Kraków-D bie  do 
najbli szych szpitali przy ul. niadeckich wynosi 2,9 km a przy ul. Kopernika 
wynosi 4,9 km. 
Trasy dojazdu obrazuje poni szy szkic. 

6) Informacja o terminie aktualizacji planu ratowniczego l dowiska: 

Plan ratowniczy l dowiska podlega na koniec pierwszego półrocza corocznej 
analizie i aktualizacji a w przypadku zaistnienia konieczno ci wprowadzenia 
zmian w opisie jest o tym powiadamiana Polska Agencja eglugi Powietrznej i 
Urz d Lotnictwa Cywilnego. 
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Zał cznik nr 5 

Szkic miejsca przyziemienia na L dowisku Polinar Kraków-D bie 
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