
ZARZĄDZENIE NR 1856/22 
PREZYDENTA MIASTA KROSNA 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Lotniska Krosno (EPKR) 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały 
nr XXXVIII/1093/21 Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2021 r. w sprawie 
powierzenia Prezydentowi Miasta Krosna uprawnień do ustalania wysokości 
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

zarządza się, co następuje: 
§ 1. W zarządzeniu nr 1460/18 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 

11 października 2018 r. w sprawie Regulaminu Lotniska Krosno (EPKR) 
zmienionym zarządzeniem nr 576/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 
25 lutego 2020 r., załącznik nr 1 do Regulaminu Lotniska Krosno (EPKR) 
wydanie nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
 
 

Prezydent Miasta Krosna 
 

Piotr Przytocki 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Lotniska Krosno (EPKR) wydanie nr 3 

Opłaty za wykonywanie operacji lotniczych na lotnisku w Krośnie EPKR: 

 

Podane ceny są cenami brutto. 

Pakiety płatne „z góry”. 

 

 

 

 

 

 Lądowanie 
pojedyncze 

Pakiet 
10 lądowań 

Pakiet 
30 lądowań 

Pakiet 
60 lądowań 

 

Dla nie bazujących na 
stałe na lotnisku EPKR  18 zł 162,00 zł 

(16,20 zł / lądowanie) 
432,00zł 

(14,40zł/lądowanie) 
756,00zł 

(12,60/lądowanie)) 
 

 

Dla bazujących na stałe 
na lotnisku EPKR* 

12 zł 
108,00zł 

(10,80zł /lądowanie) 
288,00zł 

(9,60zł/lądowanie)) 
504,00zł 

(8,40zł/lądowanie) 
 

 ważność 60 dni ważność 90 dni ważność 180 dni 

 
* Ceny dla bazujących na stałe na lotnisku EPKR obowiązują użytkowników posiadających umowę o hangarowanie  
na co najmniej 6 miesięcy oraz użytkowników wpisanych do dokumentacji rejestracyjnej lotniska. 
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Opłata za lądowanie szybowca – 7,00 zł. 
 
Opłata za postój na płycie postojowej: 
do 12 godzin – bezpłatnie 
30 zł/doba 
150 zł/miesiąc 
 
Opłata dla statków powietrznych powyżej 2500 kg MTOW – dodatkowo 15 zł za każdą rozpoczętą tonę powyżej 2500 kg. 
Opłata za lądowanie z wykorzystaniem oświetlenia pasa – dodatkowo 120 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy oświetlenia.  
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