
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 917/17 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 19.06.2017 r. 
 

INSTRUKCJA PRZEPUSTKOWA LOTNISKA EPKR 
 
I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji: 

1. Celem instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony lotów              
oraz porządku na lotnisku. 

2. Instrukcja obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie lotniska. 
3. Instrukcja przepustkowa określa zasady wydawania przepustek                      

na przebywanie w obrębie lotniska oraz zasady ruchu pieszych i pojazdów          
po lotnisku. 
 

II. Strefy ruchu: 
 
Wyznacza się następujące strefy ruchu na lotnisku: 
Strefa „A” –obejmująca teren od bramy nr 1  po budynek wieży, łącznie z jego 
betonowym przedpolem oraz terenem, na którym znajdują się dwa pomniki, 
Strefa „B” – hangar nr 1 
Strefa „C” – hangary nr 1 i 2, magazyny, betonowa płyta przed hangarami             
z wyłączeniem płyty postojowej i tankowania oraz droga łącząca hangary, 
Strefa „D” -  pozostały teren lotniska. 
 

III. Ruch osób: 
 
1. Do ruchu pieszych  w strefach  „B” , „C” i „D” uprawniają przepustki osobowe 
wydane przez spółkę Lotnisko Krosno . 

 
1.1. Strefa „A” jest strefą ogólnodostępną. 
1.2. Do przebywania w strefie „B” (przepustka żółta) w celach niezwiązanych                    
z wykonywaniem operacji lotniczych uprawnione są następujące osoby: 

a. przedstawiciele zarządzającego lotniskiem, wykonujący czynności związane 
z zarządzaniem lotniskiem, 
b. pracownicy użytkowników lotniska wykonujący czynności związane  
z obsługą statków powietrznych, 
c. osoby prywatne dzierżawiące miejsce hangarowe, 
d. członkowie Aeroklubu Podkarpackiego. 
 

1.3 Do przebywania w strefie „C” (przepustka zielona ) w celach niezwiązanych               
z wykonywaniem operacji lotniczych uprawnione są następujące osoby: 

a. przedstawiciele zarządzającego lotniskiem, wykonujący czynności związane 
z zarządzaniem lotniskiem, 
b. pracownicy użytkowników lotnika wykonujący czynności związane               
z obsługą statków powietrznych, 
c. osoby prywatne dzierżawiące miejsce hangarowe. 
 

1.4 Do przebywania w strefie „D” (przepustka niebieska) ) w celach niezwiązanych       
z wykonywaniem operacji lotniczych uprawnione są następujące osoby: 

a. pracownicy i przedstawiciele zarządzającego lotniskiem, wykonujący czynności 
związane z zarządzaniem lotniskiem oraz osoby upoważnione przez 
Zarządzającego. 



2. Dostęp do pola wzlotów osób biorących udział w wykonywaniu operacji 
lotniczych odbywa się w sposób opisany w Instrukcji Operacyjnej Lotniska       
i nie wymaga posiadania przepustki. 

 
IV.  Ruch pojazdów 
 

1. Do ruchu pojazdów w strefach „A” , „B” , „C” i „D” uprawniają przepustki 
samochodowe, wydane przez spółkę Lotnisko Krosno . 

2. Przepustkę wydaje się dla pojazdów wykorzystywanych przez: 
a. przedstawicieli zarządzającego lotniskiem, wykonujących czynności 

związane z zarządzaniem lotniskiem, 
b. użytkowników lotniska, wykonujących czynności związane 

z funkcjonowaniem lotniska, 
c. osoby prywatne i firmy dzierżawiące miejsce hangarowe, 
d. podmioty świadczące usługi na rzecz lotniska. 

 
 
V. Sposób użytkowania przepustki 
 
1. Osoba przebywająca w strefie, której dotyczy przepustka, powinna posiadać 
przepustkę i okazać ją na wezwanie pracownika spółki Lotnisko Krosno, strażnika 
Straży Miejskiej lub Policji. 
2. Osoba kierująca pojazdem w strefie A, B, C, D powinna umieścić przepustkę  
w widocznym miejscu, np. za przednią szybą samochodu  i okazać ją na wezwanie 
pracownika spółki Lotnisko Krosno, strażnika Straży Miejskiej lub Policji. 
 
 
VI.   Sposób postępowania w przypadku utraty przepustki 
W przypadku zagubienia lub zniszczenia przepustki należy niezwłocznie (tj. 
w terminie do 3 dni) powiadomić wydającego przepustkę. 
Wnioskodawca może zawnioskować powtórnie o wydanie przepustki, zaznaczając  
w piśmie przewodnim przyczynę powtórnego złożenia wniosku o przepustkę oraz 
okoliczności jej utraty 
 
VII Odpowiedzialność karna za naruszenia postanowień instrukcji 
przepustkowej 
 
1. „Kto wbrew zakazom lub ostrzeżeniom podanym do powszechnej wiadomości 

przy pomocy tablic lub w inny sposób przez zarządzającego lotniskiem narusza 
postanowienia nakazów i zakazów ....” zgodnie z art. 210 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
Prawo lotnicze podlega karze grzywny. 

 
2. Decyzję w sprawie odpowiedzialności karnej osoby, która naruszyła 

postanowienia instrukcji podejmują organy ścigania na wniosek zarządzającego 
lotniskiem, Policji lub Straży Miejskiej 

 
 
VIII. Imprezy masowe 
Podczas organizacji imprez masowych na terenie lotniska obowiązują odrębne 
zasady uzgodnione ze spółką Lotnisko Krosno.  



 IX. Wzory przepustki osobowej   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Wzór przepustki samochodowej. 
 
 

 

 
Przepustka dla pojazdu nr          /20……. 

uprawniająca do poruszania się po terenie lotniska Krosno 
w strefach: A,B,C,D, 

 
 
Marka pojazdu: 
Numer rejestracyjny:   
Imię i nazwisko/Nazwa właściciela:  
Data ważności przepustki: 

 


