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 ochrony lotniska lub w biurze lotniska (recepcji 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: opłata za zarządzanie lotniskiem, ochrona lotniska, utrzymanie nawierzchni
lotniska (koszenie, odśnieżanie), podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie.
1.4. Opłata za lądowanie wynosi:
1.4.1. 30,00zł – dla samolotów i śmigłowców ultralekkich (do 450kg MTOM), motoszybowców,
wiatrakowców, motolotni, nie bazujących na stałe na lotnisku Katowice Muchowiec, których
użytkownikiem jest osoba prawna lub fizyczna inna niż Aeroklub Śląski,
1.4.2. 50,00zł – dla samolotów i śmigłowców powyżej 450kg MTOM, nie bazujących na stałe na
lotnisku Katowice Muchowiec, których użytkownikiem jest osoba prawna lub fizyczna inna
niż Aeroklub Śląski,
1.4.3. 18,45zł – dla samolotów, niezależnie od MTOM, których użytkownikiem jest Aeroklub
Śląski.
1.5. Właściciele lub użytkownicy statków powietrznych na stale bazujący na lotnisku Katowice Muchowiec
a realizujące tymi statkami powietrznymi cele statutowe Aeroklubu Śląskiego, w miejsce opłat za każde
lądowanie wnoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości:
1.5.1. 150,00zł – za każdy stacjonujący na lotnisku Katowice Muchowiec samolot lub śmigłowiec
ultralekkich (do 450kg MTOM), motoszybowiec, wiatrakowiec, motolotnię,
1.5.2. 350,00zł – za każdy stacjonujący na lotnisku Katowice Muchowiec samolot lub śmigłowiec
powyżej 450kg MTOM.
1.6. Właściciele lub użytkownicy statków powietrznych na stale bazujący na lotnisku Katowice Muchowiec
nie realizujących tymi statkami powietrznymi celów statutowych Aeroklubu Śląskiego a w
szczególności wykorzystujący statki powietrzne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, w
miejsce opłat za każde lądowanie wnoszą miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości:
1.6.1. 300,00zł – za każdy stacjonujący na lotnisku Katowice Muchowiec samolot lub śmigłowiec
ultralekkich (do 450kg MTOM), motoszybowiec, wiatrakowiec, motolotnię,
1.6.2. 700,00zł – za każdy stacjonujący na lotnisku Katowice Muchowiec samolot lub śmigłowiec
powyżej 450kg MTOM.
1.7. Oplata ryczałtowa o której mowa w punkcie 1.5 nie będzie naliczona za miesiąc, w którym statek
powietrzny w ogóle nie stacjonował na lotnisku Katowice Muchowiec. Warunkiem nie naliczenia opłaty
ryczałtowej jest pisemne zgłoszenie faktu przebywania statku powietrznego poza lotniskiem Katowice
Muchowiec do recepcji Aeroklubu Śląskiego w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,
za który ma zostać zniesiona opłata ryczałtowa.

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 8 godzin.
2.2. Opłata postojowa za każdy dzień wynosi:
2.2.1. 30,00zł – dla samolotów i śmigłowców ultralekkich (do 450kg MTOM), motoszybowców,
wiatrakowców, motolotni nie bazujących na stałe na lotnisku Katowice Muchowiec, których
użytkownikiem jest osoba prawna lub fizyczna inna niż Aeroklub Śląski,
2.2.2. 50,00zł – dla samolotów i śmigłowców powyżej 450kg MTOM 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 05/2016 z dnia 10.02.2016r. i
obowiązuje od dnia 01.03.2016r.

