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1. DANE OPERACYJNO - TECHNICZNE 
 

 

1.1 Punktem odniesienia lądowiska jest środek pasa startowego. 

 

1.2 Współrzędne geograficzne WGS-84 punktu odniesienia lądowiska: 

 1.2.1 Szerokość geograficzna N  50° 00' 30'' 

 1.2.2 Długość geograficzne E  22° 55' 06" 

 

1.3 Lądowisko LASZKI położone jest na S-E (145°) od miejscowości Laszki 

w odległości 2000m od centrum miejscowości.  

 

1.4 Wzniesienie 187,0m AMSL 

 

1.5 Lądowisko LASZKI przeznaczone jest do wykonywania operacji lotniczych 

wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR 

w dzień i w nocy (pod warunkiem rozłożenia oświetlenia pasa startowego) 

na statkach powietrznych, których parametry startu i lądowania mieszczą 

się w rozporządzalnej długości pasa startowego. 

 

1.6 Lądowisko Laszki w dalszej części instrukcji, będzie określane nazwą 

LASZKI. 

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA 
 

 

2.1. Wymiary pasa startowego: 

 2.1.1 Długość 800m 

 2.1.2 Szerokość 80m 

 

2.2 Pas startowy oznakowany białymi ogranicznikami betonowymi o wymiarach 

1x3m., wbudowanymi w trawę, rozmieszczonymi w narożnikach pasa oraz 

co 100 m. W okresie zimowym oraz okresach przejściowych, ograniczniki 

betonowe mogą być pomalowane na kolor czarny lub czerwony.  

 

2.3 W czasie prowadzenia operacji lotniczych na lądowisku wykładane są znaki 

startowe koloru białego. Strefa przyziemienia oznaczona jest literą „T” lub 

strzałą.  

 

2.4 Zasadniczy kierunek startu, lądowania GEO:    257°  /  77° 

 

2.5 Rodzaj nawierzchni: trawiasta utwardzona. 
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2.6 Wskaźnik kierunku wiatru zamontowany jest po północnej stronie pasa 

startowego na hangarze. 

 

2.7 Charakterystyka przedpola: 

 

Teren równinny, bez istotnych dla ruchu lotniczego przeszkód naturalnych; 

jest dobrze zmeliorowany, dlatego nawet długotrwałe opady nie powodują 

rozmięknięcia nawierzchni. 

 

2.7.1  Obiekt charakterystyczny – stacja bazowa GSM BT-24606 Bawoły 

o wysokości 52,5m AGL (239,5m AMSL) w odległości 700m w kierunku 

GEO 330° od punktu odniesienia lądowiska. 

 

 

 

3. PROCEDURY WYKONYWANIA LOTÓW 
 

3.1 Lądowisko dopuszczone do operacji wykonywanych wg. przepisów 

z widocznością VFR w dzień i w nocy zgodnie z pkt 3.9 „minima 

widzialności od chmur VMC” zawartymi w tabeli 3.1. Załącznik nr 2 do 

Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie przepisów ruchu 

lotniczego, Dz. U. Nr 37, poz. 203).  

Loty w nocy można wykonywać wyłącznie po wcześniejszym rozłożeniu 

oświetlenia pasa startowego.  

 

3.2 Wysokość lotu w rejonie lądowiska LASZKI wynosi nie niżej niż 150m 

AGL, przy wykonywaniu skoków spadochronowych minimalna wysokość 

zrzutu 800m AGL. 

 

3.3 Krąg lewy wys. 300 m AGL lub po uzgodnieniu z LASZKI RADIO krąg 

prawy. 

 

 

 

4. SYTUACJE SZCZEGÓLNE 
 

4.1 LASZKI położone są w rejonie z przewagą gruntów rolnych (głównie 

pastwiska i łąki) nadających się do wykorzystania w sytuacjach lądowań 

awaryjnych lub lądowań zapobiegawczych, dla wszystkich typów statków 

powietrznych do masy max 5700kg. 

 

4.2 W przypadku utraty orientacji geograficznej w dzień w rejonie LASZEK 

należy: 
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4.2.1 W przypadku utraty orientacji geograficznej i braku łączności 

radiowej: 

 

Przyjąć kurs 230°, wykonując lot do rzeki San oraz drogi  

Przemyśl – Jarosław – Leżajsk wznawiając na nich orientację. Następnie 

przyjąć kurs w kierunku LASZEK. Lądować w LASZKACH lub lotnisku 

zapasowym przewidzianym w planie lotu. 

 

4.2.2 W przypadku utraty orientacji geograficznej i braku możliwości jej 

wznowienia:  

 

W pierwszej kolejności włączyć kod 7700 na transponderze, wznieść się na 

wysokość (pod chmurami) zezwalającą na nawiązanie obustronnej 

łączności radiowej z Kraków Informacja 119,275MHz informując  

o zaistniałej sytuacji. Przejść na zakres największej długotrwałości lotu 

pracy zespołu napędowego. Uzyskać dane o aktualnej pozycji 

umożliwiające na odzyskanie utraconej orientacji lub wykonywać nakazane 

komendy radiowe otrzymane od organu ruchu lotniczego, z którym 

utrzymywana jest łączność. Niezależnie, wykorzystać wszelkie możliwe 

środki oraz dostępne środki radionawigacyjne w celu wznowienia 

orientacji. 

 

4.2.3 W przypadku braku możliwości wznowienia orientacji, wykonać 

lądowanie zapobiegawcze w miejscu wybranym z powietrza. Po 

wylądowaniu powiadomić najbliższy organ służby ruchu lotniczego  

o zaistniałej sytuacji. Na dowódcy załogi spoczywa również obowiązek 

powiadomienia o zdarzeniu odpowiednich służb i użytkownika statku 

powietrznego. 

 

4.2.4 W przypadku gwałtownego pogorszenia się pogody oraz braku  

możliwości bezpiecznego lądowania zapobiegawczego wznieść się na 

wysokość bezpieczną (600m AMSL), zgłosić o zaistniałej sytuacji podając 

stopień zagrożenia do Kraków Informacja 119,275MHz. Wykonywać 

komendy radiowe organu ruchu lotniczego, z którym utrzymywana jest 

łączność. 

 

4.2.5 Do wznowienia orientacji można wykorzystać pomoce 

radionawigacyjne lotniska Rzeszów – Jasionka (EPRZ): NDB BIA 474 

kHz (QDM 280°) oraz DVOR RZE 116,200MHz (radial: 100°, DME 

63km). W przypadku jeśli statek powietrzny jest wyposażony w GPS, 

można skorzystać ze współrzędnych punktu odniesienia lądowiska 

LASZKI (N50°00'30'', E22°55'06") 
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4.3 W przypadku stwierdzenia braku łączności radiowej w rejonie LASZEK 

włączyć na transponderze kod 7600 i przerwać dalszy lot lądując  

w LASZKACH. 

 

4.4 Lotniska zapasowe - zgodnie z AIP POLSKA oraz lądowiska i miejsca 

przystosowane do startów i lądowań - w zależności od rejonu 

wykonywanych operacji lotniczych. 

 

Wykonując loty w rejonie LASZEK jako lotniska zapasowe można 

wykorzystać: 

 

4.4.1 Mokre (Zamość) odległość od LASZEK  79 km   KDG  15°  

4.4.2 Turbia (Stalowa Wola) odległość od LASZEK  94 km   KDG 317° 

4.4.3 Jasionka (Rzeszów) odległość od LASZEK   63 km   KDG 280° 

4.4.4 Krosno odległość od LASZEK  93 km   KDG 246° 

4.4.5 Iwonicz odległość od LASZEK  88 km   KDG 243° 

 

4.5 Ograniczenia lokalne i ostrzeżenia:  

 

4.5.1 Ograniczeń lokalnych brak. 

 

4.5.2 Ostrzeżenie:  

Lądowisko LASZKI położone jest 2 km na zachód os Strefy Identyfikacji 

Obrony Powietrznej ADIZ na wlot, w którą nałożony jest obowiązek 

złożenia planu lotu i nawiązania bezpośrednio po starcie łączności 

z właściwym terytorialnie organem ATS oraz rejonu kontrolowanego 

TMA Lotniska Rzeszów – Jasionka 

Trasa MRT segment 108-109, granice pionowe GND-823m (2700 ft) 

AMSL. 

 

 

 

5. POMOCE RADIOKOMUNIKACYJNE 
 

Częstotliwość: 122,600 MHz 

Znak wywoławczy: LASZKI RADIO 

 

 

 

6. POMOCE NAWIGACYJNE 
 

Brak 
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7. POMOC MEDYCZNA 
 

 

7.1  Pogotowie Ratunkowe w Jarosławiu,  

       Centrum Opieki Medycznej, ul. 3-go Maja 70 

       tel. +48-16-621-4626 

       tel. alarmowy 999 

 

7.2  Szpital Powiatowy w Jarosławiu,  

       Centrum Opieki Medycznej, ul. 3-go Maja 70 

       tel. +48-16-621-5421,  

       fax. +48-16-621-3388 

       e-mail: sekretariat@comjar.pl 

 

7.3  Gminny Ośrodek Zdrowia Laszki 

       tel. +48-16-628-5015 

 

 

8. POSTERUNEK POLICJI  
 

 

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 50 

tel. +48-16-624-0310  

centrala tel. +48-16-624-0399  

fax: +48-16-624-0319  

e-mail: bip.jaroslaw@podkarpacka.policja.gov.pl 

tel. alarmowy  997 

 

 

9. STRAŻ POŻARNA  
 

 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Jarosławiu, ul. Morawska 2 

tel. +48-16-621-5567 

tel. +48-16-621-5685 

tel. +48-16-624-1110  

fax. +48-16-624-1112 

e-mail: kpjaroslaw@podkarpacie.straz.pl 

tel. alarmowy 998 

 

Telefon Alarmowania Ratowniczego 112 

 

 

callto:+48166215421
mailto:sekretariat@comjar.pl
mailto:kpjaroslaw@podkarpacie.straz.pl
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10.  ŁĄCZNOŚĆ ZE SŁUŻBĄ RUCHU LOTNICZEGO 
 

 

10.1 Łączność telefoniczna  

          

Rzeszów – Wieża   

          tel: +48-17-859-0842 

          fax: +48-17-862-2999 

          tel: +48-17-717-8652 

 

Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną ASM-3 

         tel. +48-22-574-5733 

         tel. +48-22-574-5734 

         tel. +48-22-574-5735 

         fax. +48-22-574-5737 

 

Centrum Operacji Powietrznych 

         tel. +48-22-682-8766 

 

AIS - KRAKÓW BALICE 

         tel. +48-12-639-3312 

         fax. +48-12-285-6342 

 

FIS - KRAKÓW    

         tel. +48-12-639-7585 

         fax. +48-12-639-7586 

 

APP - KRAKÓW 

         tel. +48-12-639-7570 

 

 

10.2 Łączność radiowa 

 

TWR RZESZÓW  „RZESZÓW WIEŻA” 126,800MHz 

 

FIS KRAKÓW „KRAKÓW INFORMACJA"  119,275MHz 

 

APP KRAKÓW  „KRAKÓW ZBLIŻANIE"  121,075MHz 

 

TWR KRAKÓW „KRAKÓW WIEŻA"  123,250MHz 
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11. ŁĄCZNOŚĆ ZE SŁUŻBĄ OSŁONY  

      METEOROLOGICZNEJ 
 

11.1 Osłona meteorologiczna. 

 

Stała – w operacjach lotniczych VFR realizowana przez Instytut Meteorologii  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.imgw.pl 

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie 

 tel.  +48-12-425-1995,  

 tel.  +48-12-639-8150  

 kom. +48-503-112-150 

 fax. +48-12-425-1973 

 e-mail: meteo_krakow@imgw.pl 

 

 

12. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

12.1 WŁAŚCICIEL: 

Gmina Laszki, 37-543 Laszki; 

tel.: +48-16-628-5046 fax: +48-16-628-5023 

e-mail: sekretariat_uglaszki@o2.pl 

 

12.2 WŁADZA TERENOWA: 

Wójt Gminy Laszki - Adam Grenda, 37-543 Laszki; 

tel.: +48-16-628-5046 fax: +48-16-628-5023 

e-mail: sekretariat_uglaszki@o2.pl 

 

12.3 UŻYTKOWNIK: 

Aeroklub Ziemi Jarosławskiej, Rynek 6, 37-500 Jarosław  

fax: +48-17-783-4621 

e-mail: aeroklubjaroslaw@gmail.com 

 

12.3.1  Kontakt z osobą odpowiedzialną za operacje lotnicze: 

  Damian Ćwiękała  tel. kom. +48-793-744-784 

  Zenon Wajda  tel. kom. +48-692-776-207 

 

13. Załączniki: 

 
13.1 Szkic lądowiska LASZKI 

13.2 Zdjęcie lądowiska LASZKI 

13.3 Opis środków ostrożności i stosowanych procedur w czasie wykonywanych  

        lotów 

13.4 Zezwolenie na lotnicze wykorzystanie terenu od miejscowej władzy

mailto:meteo_krakow@imgw.pl
mailto:sekretariat_uglaszki@o2.pl
mailto:sekretariat_uglaszki@o2.pl
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ZDJĘCIE  

LĄDOWISKA LASZKI 
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OPIS ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI I STOSOWANYCH PROCEDUR  

W CZASIE WYKONYWANIA LOTÓW Z LĄDOWISKA 

LASZKI 

 
1. Zarządzającym lądowiskiem LASZKI jest Aeroklub Ziemi Jarosławskiej. 

2. Korzystanie z lądowiska LASZKI przez dowódców statków powietrznych może się 

odbywać wyłącznie za każdorazową zgodą Zarządzającego (oraz po otrzymaniu przez 

dowódcę informacji, o aktualnym stanie nawierzchni trawiastej). 

3. Na terenie lądowiska LASZKI mogą przebywać jedynie osoby upoważnione przez 

Zarządzającego wraz z osobami asystującymi na odpowiedzialność osoby upoważnionej. 

Wszystkie te osoby są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych 

przez Zarządzającego. 

4. Dowódcy statków powietrznych zobowiązani są do ustalenia z Zarządzającym sposobu 

zabezpieczenia statków powietrznych podczas ich postoju. 

5. Zarządzający w ramach możliwości finansowych oraz organizacyjnych stara się 

zapewnić utrzymanie terenu lądowiska LASZKI w stanie umożliwiającym bezpieczne 

wykonywanie startów i lądowań. Niemniej jednak dowódca statku powietrznego 

zobowiązany jest do przeglądu pola wzlotów przed podjęciem decyzji o starcie lub 

z powietrza przed podjęciem decyzji o lądowaniu – jako że czynności te wykonuje na 

własną odpowiedzialność. 

6. Wsiadanie i wysiadanie podróżnych ze statku powietrznego odbywa się zawsze przy 

wyłączonych silnikach statku powietrznego, w miejscach do tego wyznaczonych przez 

Zarządzającego oraz każdorazowo pod nadzorem dowódcy statku powietrznego i na jego 

odpowiedzialność. 

7. W przypadkach nie uregulowanych niniejszą Instrukcją operacyjną lądowiska LASZKI 

ma zastosowanie aktualnie obowiązująca ustawa Prawo Lotnicze wraz 

z rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi przez ministra właściwego do spraw 

transportu. 

8. Osoby korzystające z lądowiska LASZKI są zobowiązane do zapoznania się z zapisami 

niniejszej Instrukcji operacyjnej wraz z załącznikami, a wykonując na tym lądowisku 

start lub lądowanie jednocześnie potwierdzają jej znajomość, bezwarunkowo akceptują 

wszystkie warunki w niej przedstawione i zwalniają Zarządzającego – Aeroklub Ziemi 

Jarosławskiej oraz Właściciela – Gminę Laszki z odpowiedzialności cywilnej za szkody 

materialne, w szczególności w sprzęcie lotniczym lub szkody na osobie powstałe 

w związku z wykonywaniem startów i lądowań w tym miejscu. 
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ZEZWOLENIE NA LOTNICZE UŻYTKOWANIE 

LĄDOWISKA LASZKI 
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