
 
 

OGŁOSZENIE NR 11 
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784) oraz art. 15zzzzla ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. 
zm.1)) ogłasza się, obowiązującą od 1 maja 2021 r., zmianę w taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-
Balice ogłoszonej ogłoszeniem nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie 
opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice (Dz. Urz. ULC poz. 66, z 2014 r. poz. 48, z 2015 r. poz. 17 i 51, 
z 2016 r. poz. 86, z 2017 r. poz. 521, z 2018 r. poz. 70, z 2019 r. poz. 39 i 96 oraz z 2020 r. poz. 65), polegającą 
na tym, że po pkt 7.3 dodaje się pkt 7.4 w brzmieniu: 

„7.4. Przywracanie ruchu w sezonach lato 2021 i zima 2021/22. 

Każdemu użytkownikowi lotniska, który: 

- wykonuje regularne rejsy lotnicze do/z Kraków Airport, 

- zwróci się do MPL Kraków-Balice z pisemnym wnioskiem 

udzielana jest zniżka w wysokości 25% od opłaty określonej w pkt 3.2 w sezonach rozkładowych 
Lato 2021 i Zima 2021/22. 

W przypadku stosowania jednocześnie zniżek 7.1. oraz 7.4. od opłaty określonej w pkt 3.2 cennika 
za lądowanie, wartość opłaty po obu zniżkach ustala się poprzez naliczenie pierwszej zniżki od opłaty 
standardowej, a następnie zniżki od obniżonej opłaty uwzględniającej wcześniejszą zniżkę.”. 

   

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
 
 

Piotr Samson 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 

2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180. 

DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 r.
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